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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره تجدید ارزیابی کیفی خرید 81 دستگاه هیدروکلریناتور به شرح ذیل از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم    www.setadiran.ir 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/03/02می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 
عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق استعالم ارزیابی کیفی:
الف - مهلت دریافت اوراق استعالم: 1401/03/09   ب– مهلت تحویل اوارق استعالم:         1401/03/23

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

»آگهی ارزیابی کیفی« 

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

 ارزیابی کیفی خرید81دستگاه هیدروکلریناتور1
20010014460000029بدون پکیج

8.100.000.000
هشت میلیارد ویکصد میلیون ریال
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آگهی فراخوان عمومی ایده های اقتصادی و جذب سرمایه گذار  
سازمان فردوس های شهرداری مشهد

سازمان فردوس های شهرداری مشهد در راستای بهره برداری بهینه از اراضی متعلق به خود در آرامستان بهشت رضا علیه السالم
 و آرامستان رضوان و با هدف حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و اجرای طرح های اقتصادی در نظر دارد 
سرمایه گذاران و شرکت های مرتبط در حوزه های زراعت و کشاورزی، اقتصادی، طرح های نوین خدمت رسانی به شهروندان و 
پروژه های عمرانی و ... را شناسایی و جذب نماید. لذا ایده پردازان، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران عالقه مند می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماسهای زیر ارتباط حاصل نموده و تا مدت سه هفته از تاریخ انتشار این آگهی جهت 

اعالم آمادگی و ارائه پیشنهادات خود به آدرس های زیر مراجعه نمایند.
آدرس: مشهد- بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی 32- بلوار عصمتیه- نبش عصمتیه 1 - جنب پمپ گاز- سازمان فردوس ها 

–دبیرخانه - تلفن تماس : 36236202 – 051 
مشهد- جاده کالت- بعد از پاسگاه خلق آباد- 10 کیلومتر به سمت آرامگاه فردوسی- آرامستان رضوان- ساختمان اداری- 

حوزه اقتصادی  - تلفن تماس : 36201486 – 051 داخلی 134

امور قراردادها و 
پیمان های سازمان 

فردوس های 
شهرداری مشهد

آگهي مناقصه مرحله دوم
 شرکت قند تربت حـیدریه
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مجتبیاسماعیلزاد

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره سی و ششم | سه شنبه 3خرداد 1401

22 خونین شهری که باید خرمشهر شود
سطرهایی برای آن ها که ماندند تا خاک وطن، کفنشان شود
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وقت شیردوشان

توت فرنگی ملکه میوه های زاگرس 

نفحات نفت 

چوپان های البرز شرقی اولین شیر میش ها را کنار ُارس امامزاده می دوشند

اهالی کردستان نیم قرن است که  محصولی متفاوت را هم در مزارعشان می کارند 

خاندان سادات قیری نخستین مالکان چشمه هایی هستند که بعدها شرکت دارسی در آن ها حفاری کرد 

سنـگ های افسانـه ای خـورَنج
محلی ها معتقدند اینجا یک سرزمین نفرین شده است

»قاف«ضمیمهسهشنبههای
روزنامهقدس

پیام تولیت آستان قدس رضوی در پی شهادت سردار خدایی

درگذشتناباورانههمکاربااخالقوپرتالشمان
 آقای حمیدرضا جعفری  

بهاررابرایهمهدوستانیکهاوومهربانیهایشرادرککردهبودند،پاییزکرد.بدینوسیله
اینمصیبترابهخانوادهمحترمجعفریوتمامیدوستانوهمکارانتسلیتعرضنموده

ازدرگاهخداوندمتعالرحمتواسعهالهیرابرایآنمرحوممسئلتداریم.

مرکزارتباطاتورسانهآستانقدسرضوی
مؤسسهفرهنگیقدس



   مسئوالن 
کلی گویی نکنند  
رئیس قوه قضائیه 
روز گذشته در 
جلسه شورای عالی 
قضا با اشاره به طرح 
اقتصادی دولت 
در خصوص نحوه 
توزیع یارانه و ارز 
ترجیحی، به تمامی 
 مسئوالن قضایی 
از جمله دادستان کل 
و دادستان های 
سراسر کشور گفت 
یاریگر دولت باشند. 
رئیس قوه قضائیه 
ادامه داد: امنیت و 
آرامش باید تأمین 
شود به همین 
خاطر مسئوالن 
و غیرمسئوالن 
شفاف باشند و در 
مورد گرانی ها و 
ناهنجاری های 
بازار کلی گویی 
نکنند.

یادداشت

قدس   پس از حادثه 
ــراش پــاســکــو  ــخــ ــ دل
 ،1397 ســـــــال  در 
روز گـــذشـــتـــه خــبــر 
فروریختن متروپل در 
ــادان همه را شوکه  آبـ
کــرد. حادثه روز گذشته را می توان میوه 
نحس ســاخــت وســاز غیر ایــمــن و عدم 
اجــرای برنامه مقاوم و ایمن سازی بافت 

تجاری و اداری کشور دانست. 
 بــراســاس آمــارهــای غیررسمی حداقل 
6 نفر از شهروندان و عابران در این اتفاق 
جان باختند و گروهی زیر آوار مانده اند. 
در دقایق اولیه این حادثه واحد عملیات 
هــال احــمــر اســتــان خــوزســتــان بــا اعــزام 
بالگردهای امدادرسان، 20 آمبوالنس و 
تیم  امدادی از شهرستان های خرمشهر، 
ــا دو تیم  ماهشهر و شــادگــان هــمــراه ب
سگ های زنده یاب و خــودروهــای  نجات 

به محل حادثه اعــزام و عملیات تخلیه 
و ایمن سازی صحنه آغــاز شد. به گفته 
فرماندار آبادان تا لحظه تنظیم خبر آمار 
ــدارد. عباسپور  دقیقی از تلفات وجــود ن
افــزوده است: این ساختمان 10طبقه در 
حال ساخت بوده است و احتمال افزایش 
تلفات جانی به دلیل بروز این حادثه در 

منطقه مسکونی وجود دارد.
 بنا به اسنادی که به بیرون درز کرده، این 
ساختمان، سه طبقه مازاد بر نقشه 
عملیاتی  مدیر  است.  ساخته شده 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری آبادان نیز آمار اولیه مصدومان 

نجات یافته را  35 نفر اعام کرد.
وی ادامه داد: حدود 30تا 40درصد 
ساختمان تخریب شده و احتمال افزایش 
تعداد مجروحان زیاد است؛ چرا که 100الی 

150نفر در ساختمان حضور داشتند. 
رئیس کل دادگستری استان خوزستان 

ــه مــتــروپــل دســتــور  درواکــنــش بــه حــادث
بــازداشــت پیمانکار و مالک ساختمان 
را صــــادر کــــرد. دهــقــانــی همچنین از 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 
خواست تا در کنار رئیس دادگستری 
و دادستان آبــادان، موضوع را تا حصول 
نتیجه مقتضی پیگیری و نظارت کند.

رئیس جمهور که در سفر عمان بود، به 
معاون اول خود دستور رسیدگی فوری 
ــادان  به سانحه ریــزش ساختمان در آب
را صــادر کــرد. محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور نیز بافاصله، در تماس های 
تلفنی جداگانه با استاندار خوزستان و 
فرماندار آبادان، دستورات الزم برای بسیج 
امکانات جهت کمک به حادثه دیدگان را 
صادر کرد و ضمن تسلیت به خانواده های 
جان باختگان این حادثه و ابراز همدردی 
با مصدومان، خواستار بررسی دقیق علل 

وقوع این اتفاق شد. 

خبرخبر
روزروز

پنجشنبه ۵ خرداد تعطیل رسمی نیست ◾
در پـی تغییـر روز عیـد فطـر و حلـول مـاه شـوال در روز 
13 اردیبهشـت، تعطیلـی روز شـهادت  سه شـنبه 
حضـرت امـام جعفـر صـادق)ع( در تقویـم تغییـر کـرده 
اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، پنجشـنبه 5 خـرداد تعطیـل 
رسـمی نبوده و تعطیلی شـهادت رئیس مذهب شیعه 
با جابه جایـی در تقویم قمری ششـم خرداد مـاه مقارن 

بـا روز جمعـه اسـت.

پرواز به ایران با کاهش محدودیت های کرونایی ◾
ــیــمــایــی کـــشـــور از کــاهــش  ســخــنــگــوی ســـازمـــان هــواپ
محدودیت های کرونایی خبر داد و گفت: تزریق دو دز 
واکسن یا ارائه تست منفی برای ورود به ایران الزامی است. 
به گزارش ایسنا، مسافران ورودی به کشور باید در محدوده 
72 ساعت مانده به پرواز، به انجام تست PCR اقدام کنند 
و گواهی منفی آزمایش را به زبان انگلیسی به همراه داشته 
باشند یا از آخرین تزریق واکسن آن ها 14 روز گذشته باشد.

گرد و خاک تا روز چهارشنبه  ◾
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط 
جوی این استان در روزهای آینده، گفت: گرد و خاک در 
استان کرمانشاه تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. 
به گزارش فارس، فیروز دولتشاهی افزود: این توده هوای 
غبارآلود ممکن است به خصوص در غرب کشور و شرق 
استان کرمانشاه همچنان نمود داشته باشد اما تا ظهر 

چهارشنبه به تدریج از غلظت آن کاسته خواهد شد. 

بازنگری در قانون »حفظ آثار ملی« ضروری است ◾
گـــزارش مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس در مـــورد اصــاح 
موادی از قانون »حفظ آثار ملی« مصوب 1309 منتشر 
و در آن بر بازنگری در این قانون تأکید شد. به گزارش 
تسنیم، بررسی ها نشان می دهد در موضوع ثبت آثار در 
فهرست ها، متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود 
دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر 

کیفی کم اثر و ناتوان شود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتــــــش صـــبـــح روز گــذشــتــه 
ــدن ســامــانــه  از عــمــلــیــاتــی شــ
ــاور 373 بــه صــورت  موشکی ب
کامل خبر داد. به گزارش فارس، امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فــرد با بیان اینکه، امــروز 
اشراف اطاعاتی نیروی پدافند هوایی ارتش 
به صد ها کیلومتر فراتر از مرز ها ارتقا یافته، 
گفت: امــروز افزایش تــوان رزم و مؤلفه های 
آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی چند 
برابری را طی می کند. فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش، اظهار کرد: سامانه های راداری 
مانند مراقب، معراج 4، کاوش، فتح 14، شهاب 
و نیز سامانه های درگیری و موشکی برد کوتاه 
ــرد متوسط مانند تــاش،  مانند جــوشــن، ب
مرصاد و 15 خــرداد و همچنین سامانه های 
توپخانه ای، جنگالی و الکترونیکی به طور کامل 
با توانمندی متخصصان داخلی و کارکنان 

فنی و متخصص این نیرو در چرخه عملیاتی 
قرار گرفته اند.

ــرد بــا بــیــان اینکه   امــیــر سرتیپ صباحی ف
سامانه بومی باور 373 در رزمایش اخیر این 
نیرو در مسافت 152 کیلومتری با اهداف درگیر 
و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشت، افزود: 
آزمایش افزایش برد باور 373 در آینده نزدیک 
انجام می شود که مایه غرور و مباهات یکایک 
هموطنان عزیزمان خواهد شد. وی با اشاره 
به اینکه قدرت پهپادی نیروی پدافند کاماً 
ملموس است و روندی مطلوب و رو به جلو را 
طی می کند، ادامه داد: برای اولین بار در سطح 
نیرو های مسلح تست سرد و گرم رهگیری با 
موشک آذرخش به وسیله پهپاد با موفقیت 
انجام شد؛ نیروی پدافند هوایی در زمینه علوم 
پدافندی تمامی ناممکن ها را به ممکن تبدیل 
کرده و امروز حتی صادر کننده علوم پدافندی 

به سایر کشور هاست. 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

باور 373 عملیاتی شد 

قابخبر

 نشست تخصصی بررسی ماموریت های
نیروی دریایی ارتش

در  حاشيه

بحران بساز و 
جاده مذاکره را 
صاف کن!

آبان 9۸ تابلویی 
تمام عیار از اقداماتی 
بود که در آن بی کفایتی 
دولت وقت، تحرک 
سرویس های خارجی 
در پخش کردن ساح، 
جنگ شبکه ای و 
مهندسی افکار عمومی 
به نمایش در آمد. در 
آن روزها یک سؤال 
مهم در ذهن همه بود! 
آیا رئیس جمهور و تیم 
اقتصادی او از عوارض 
گران کردن بنزین 
خبر داشتند؟ بعدها 
مشخص شد دولت نه 
 تنها از زایمان 
بنزینی 9۸ باخبر بوده، 
بلکه درد سیاسی 
حاصل از آن را آلترناتیو 
فشار به نظام برای 
گفت وگو با غرب تلقی 
کرده است! تفاوت 
ماجرای گروگان گیری 
اقتصاد در دولت قبل 
با جراحی اقتصادی در 
دولت سیزدهم در این 
است که این دولت، 
اقتصاد را برای مردم 
می خواهد نه برای 
کدخدا!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

915000443   با تشکر از تعزیرات؛ به فروشگاه های 
رفاه سر بزنید کره و پنیر که قیمت قبلی روی آن 
درج شده با قیمت جدید می فروشند و در مقابل 

اعتراض به گردن دولت محترم می اندازند.
حاال که ترازوهای دیجیتال حتی    9050000830

چند گرم را محاسبه می کند و کارتخوان ها تا ریال 
آخر را می توانند دریافت کنند دلیل فروش نان غیر 
کیلویی به چه معناست، به نظر می رسد باید حتمًا 

قوه قضائیه ماجرا را دنبال کند. بیاییم همه در 
سنت احیای خرید و فروش نان به صورت کیلویی 

اقدام کنیم و از خرید نان عددی خودداری کنیم و 
شهر مشهد مقدس را به عنوان شهر پیشگام این 

طرح مهم در سراسر کشور افتخارآفرین کنیم.
چرا بعضی نانوایی ها با طرح کیلویی    9020000151

 فروش نان مخالفت می کنند؟ 

با فروش نان کیلویی نان چه کسانی آجر می شود؟ 
از قوه قضائیه درخواست ورود به این جریان را 

داریم. اگر ان شاءاهلل به زودی اتفاق فروش نان به 
صورت کیلویی انجام گیرد آنجا می فهمیم تا حاال 

چقدر نانواها کم فروشی داشته اند !

خدمت، مبنای مشروعیت 
مسئوالن است 

حسین محمدی اصل  در 
فرهنگ اسامی و در باورها و 
ایران،  مردم  اعتقادات 
»خدمت« از جایگاه ویژه ای برخوردار است، 
مردم از مسئوالن انتظار  خدمت صادقانه 
دارند و مسئوالنی که پاک و کارآمد باشند 
مورد عاقه و محبت عموم مردم هستند. 
فلسفه وجودی مسئوالن در نظام جمهوری 
اسامی خدمت صادقانه و کارآمد به مردم 
است. واقعیت این است باوجود خدمات 
ارزنده نظام جمهوری اسامی شرایط ذهنی 
فشار  و  عینی  حقایق  واسطه  به  مردم 
رسانه های معاند در واکنش به اقدامات 
برخی مدیران دستگاه های اجرایی دچار 
حساسیت ویژه و به ازای آن واکنش سریع 
قضایا  این  با  مرتبط  عوامل  به  نسبت 
شده اند. در این فضا بر اثر ناامیدی القا شده 
توسط رسانه های معاند، شاهد دامن زدن 
افکار عمومی به ناکارآمدی قانون هستیم و 
مدام این استدالل دست به دست می شود 
که فرایند طوالنی ارائه خدمات معلول 
سوء مدیریت ها در بخش دولتی و قضایی 
کشور است و همین معادله زمینه ساز تداوم 
نارضایتی و تشدید شرایط نامناسب فکری و 
روانی جامعه می شود. در چنین شرایطی اگر 
بخواهیم به معنای واقعی به مردم »خدمت« 
کنیم، الزاماتی را باید رعایت کرد. ابتدا، 
مسئوالن دولتی باید به طور جدی از رفتار 
سیاسی تبلیغی دست بردارند. متأسفانه 
برخی از مدیران پیش از حقیقت خدمتشان 
به سراغ فعالیت رسانه ای رفته اند و مقایسه 
کارنامه رسانه ای و اقدامات حقیقی آن ها 
را  فراوانی  تناقضات  می شود،  بررسی 
می توانیم ببینیم. مسئوالن اجرایی کشور 
باید در اوج دقت و صداقت پاسخگو باشند و 
باید برنامه اجرایی خود را برای تولید دانش 
و  اقتصادی  جراحی  از  عبور  و  بحران 
تصمیمات سخت در مبارزه با جادان 

احتکارگر اعام و عمل کنند. 
در مرحله دوم، مردم  به طور جدی در فضای 
مجازی و مراکز مختلف از همه مدیران 
برنامه  اینکه  به خصوص  کنند  مطالبه 
چهارساله دولت برای حل معضل بانک 
ها، بی کاری دانش آموختگان، سازماندهی 
خروجی دانشگاه ها، تسهیل امر ازدواج،  باال 
رفتن نرخ رشد جمعیت و بسیاری از مسائل 
کان جمعیت چیست؟ به  هرحال امروز 
دولت متعلق به همه ملت ایران است؛ چه 
کسانی که رأی دادند و چه کسانی که رأی 
ندادند و مردم باید مطالبه کنند، نباید اجازه 

داد فرصت ها از دست برود.
دولـت سـید ابراهیـم رئیسـی فرصتـی اسـت 
که طبقه معتقد جامعه به دموکراسـی و حق 
انتخاب بـه خـودش داده و قطعـاً اتفاقاتی که 
در ایـن دولت رقـم خواهـد خورد و سرنوشـت 
سـبد رأی دولـت سـیزدهم تأثیـری اساسـی 
آینـده سیاسـت گذاری کشـورخواهد  در 
داشت، بر همین اسـاس باید خدمت مبنای 
مشـروعیت مدیـران ایـن دولـت باشـد. سـبد 
رأی دولت فعلی برآمده از اراده آن قسمت از 
جامعه اسـت که با جمع اسام و جمهوریت 
40 سـاله را رقـم زده انـد و   حماسـه ای 
رد پای آن هـا را می تـوان در بلندی های جوالن 
جسـت وجو کـرد. اگـر دولـت سـیزدهم بـه 
عنـوان یـک الگـوی موفـق و کارنامـه مناسـب 
از عـزم جمهوریـت جامعـه بـرای حرکـت بـه 
سـمت حکمرانـی اسـامی ظاهـر شـود، در 
آینـده نـه چنـدان دور شـاهد رشـد و توسـعه 
ایـن حرکـت موفـق در گروه هایـی  دایـره 
خواهیـم بـود کـه شـاید بـه ایـن دولـت رأی 
نـداده یـا مخالـف آن بوده انـد. امـا اگـر در 
مسـیر خدمـت دولـت شـاهد شـکل گیـری 
سـه عنصـر انحصـار قـدرت و منابـع، انفعـال 
مدیریتـی و نارضایتـی عمومـی باشـیم بـه 
ایـن  زمـان ظرفیت هـای اجتماعـی  مـرور 
دولـت تحلیـل مـی رود و ایـن عاقبـت خوشـی 
نـدارد. عنصـر قـدرت بـرای حاکمیـت بـه 
عنـوان قانون گـذار پیـش از حـس مالکیـت، 
بایـد تـوان مدیریـت قـوی برخاسـته از عـزم 
مدیـران مخلـص را بـه ارمغـان بیـاورد، در 
غیـر این صـورت عامـل واگرایـی اصلـی در 
هرجامعـه ای مقولـه قـدرت و اعمـال قـدرت 

سـلیقه ای خواهـد بـود.

خبـر
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آفریقای جنوبی هاب ارتباطاتی  
ایران با آفریقا می شود

علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه روز گذشته در دیدار 
»کاندیت ماشگو« معاون وزیرخارجه آفریقای جنوبی ، با تأکید 
بر صلح و همگرایی ملت ها اظهار کرد: توسعه همکاری  ایران و 
آفریقای جنوبی یک ضرورت برای مقابله با یک جانبه گرایی و 
ترویج چندجانبه گرایی است. به گزارش ایرنا، کاندیت ماشگو 
نیز در این دیــدار با اشــاره به شتاب بخشی به توسعه سطح 
مناسبات سیاسی اقتصادی فرهنگی موجود، افــزود: تاش 
می کنیم ایران از طریق آفریقای جنوبی بتواند بهتر و بیشتر از 
گذشته با دیگر کشورهای آفریقا، ارتباطات اقتصادی و تبادالت 

تجاری داشته باشد. 

 ضرورت بازمعماری حیاتی
 در ساختار امنیت سایبری 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سومین کنفرانس 
ملی پدافند سایبری دانشگاه آزاد مراغه گفت: با توجه به 
تهدیدات سال های گذشته ضرورت بازمعماری در ساختار 
امنیت سایبری زیرساختی، حیاتی است. به گزارش تسنیم 
سردار جالی با بیان اینکه حمله به سامانه سوخت کشور یک 
مدل جنگ ترکیبی سایبری بود، ادامه داد: از این کنفرانس 
انتظار مـــی رود ضمن بــررســی و تحلیل دقیق انـــواع جنگ 
سایبری و الگوها، استخراج راهبردی و مدل عملیاتی آن ها، 
بتواند الگو های عملیاتی علمی و مناسب پدافند سایبری را 

تدوین و ارائه کند.  

4 مرز ایران با عراق آماده پذیرش 
زائران اربعین می شود

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی روز گذشته در نشست 
ستاد مرکزی  این ستاد با بیان اینکه رهبر انقاب همواره تأکید 
داشته اند شرایط راحت و ارزان برای زائران حسینی فراهم شود، 
گفت: تمام امکانات را در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه 
و چذابه مهیا خواهیم کــرد. به گــزارش فــارس، سیدمجید 
میراحمدی افــزود: رایزنی های الزم از طریق سفارت ایــران با 
نخست وزیر و وزیر کشور عراق برای فعال سازی شبانه روزی 
مرز خسروی انجام شده است. به دلیل آغاز گرمای تابستانی، 
در نظر داریم همکاران وزارت بهداشت و هال احمر همزمان 

با پیاده روی اربعین در مرزها، حضور مستمر داشته باشند.

واژه مسقط در جامعه ایران یادآور شیرینی است. این روزها 
که سفر رئیس جمهور به مسقط سرخط خبرهاست این 
واژه ما را یاد حلوای عمان و حاوت روابط دوستانه تهران و 
مسقط هم می اندازد. این سفر دومین سفر به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در طول 9ماه گذشته است. عمانی ها در استقبال از 
رئیس جمهور کشورمان سنگ تمام گذاشتند؛ آن ها در این مراسم به 

افتخار میهمان خود 21توپ شلیک کردند. 
پس از استقبال رسمی سلطان عمان از دکتررئیسی، مذاکرات مشترک 
هیئت های عالی رتبه دو کشور آغاز و سپس وزیران امور خارجه دو کشور 
با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر روز 
گذشته با حضور در ضیافت ناهار رسمی به میزبانی »هیثم بن طارق آل 

سعید« سلطان عمان در کاخ العلم حضور یافت.
ماقات رسمی در کاخ العلم و دیــدار دوجانبه با »هیثم بن طــارق آل 
سعید« ماقات با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، دیدار اعضای 
هیئت های دو کشور و امضای چند سند همکاری، دیــدار با ایرانیان 
 مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های سفر 

حجت االسام والمسلمین رئیسی به این کشور است.  

امضای ۱۲ سند همکاری در حوزه های مختلف بین ایران و عمان ◾
در ادامه سفر رئیس جمهور، مقامات ارشد ایران و عمان 12 سند همکاری 
در حوزه های سیاسی، روابط اقتصادی و تجاری، انــرژی، حمل و نقل، 

علمی، محیط زیست، ورزشی و همکاری های دیپلماتیک امضا کردند.
این اسناد عصر روز گذشته به وقت تهران به امضای وزرای امور خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و همچنین رئیس سازمان 

توسعه تجارت کشورمان و همتایان عمانی آن ها رسیده است.
رئیس جمهور پیش از این در راستای تقویت روابط ایران با کشورهای 

منطقه، به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر سفر کرده بود. 

امضای ۱۲سند همکاری در سفر رئیس دولت به عمان

حلوای مسقط 

گزارش خبری بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان فروریخته متروپل آبادان

شهرسازیبسازبفروشپایانمییابد؟



برنامه ریزی 
دوساله برای 

ذخیره کاالهای 
اساسی در 

کشور
معاون اقتصادی 

رئیس جمهور گفت: 
دولت برنامه ریزی 

دوساله ای برای 
تأمین و ذخیره 

کاالهای اساسی در 
کشور انجام داده 

است تا در بحث 
امنیت غذایی دچار 

مشکل نشویم.
محسن رضایی گفت: 
برنامه ریزی شده تا 

با تقویت تولید داخل 
و واردات کاالهای 

اساسی و کشاورزی 
به امنیت غذایی 

کشور آسیبی وارد 
نشود. امنیت غذایی 

در سطح جهان در 
شرایط خاصی است.

خبرخبر
خوبخوب

مدیر روابــط عمومی بانک مرکزی اعــام کــرد: بانک ها 
موظفند  تسهیات فــرزنــدآوری را بــدون سپرده گذاری، 
بــا تنفس ۶مــاهــه بـــرای بــازپــرداخــت اقــســاط و کــارمــزد 
ــزارش مهر، »مصطفی  ــد پــرداخــت کنند. بــه گـ ۴درصـ
قمری وفا« در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به 
دستورالعمل اباغی تسهیات فرزندآوری به شبکه بانکی 

نوشت: بانک ها موظفند طبق مــاده ۱۰ قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت،  تسهیات فــرزنــدآوری را 
ــرای بازپرداخت  ــدون ســپــرده گــذاری، تنفس ۶ماهه ب ب
اقساط، کارمزد ۴درصد و رعایت دوره زمانی اباغی طبق 
دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت کنند. وی افــزود: 
والدینی که فرزندانشان از ۱۴۰۰ متولد شدند، می توانند از 

تسهیات ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.
وی تأکید کرد: قطعاً آن دسته از بانک هایی که در این باره 
سلیقه ای  عمل کنند، خاف نص صریح قانون رفتار کرده 
و با آن ها برخورد قانونی خواهد شد. قطعاً  بانک مرکزی نیز 
در معرفی آن دسته از بانک هایی که در این باره خاف قانون 

عمل می کنند به مراجع ذی صاح، تعلل نخواهد کرد.

مینا افــرازه   پــس از کــش و 
قوس های فراوان درباره ماجرای 
انتشار حقوق مــدیــران دولتی 
بــنــاســت اطـــاعـــات پــرداخــتــی 
ــان یــک هــفــتــه دیــگــر یعنی  ــ آن
روز ســه شــنــبــه ۱۰خـــــــرداد به 
صــورت عمومی منتشر شــود. اجــرای بخشنامه 
رئیس جمهور مبنی بر انتشار و دسترسی عموم 
ــا هــدف  ــه اطــاعــات دریــافــتــی مــدیــران ب مـــردم ب
شــفــاف ســازی نهادهای دولــتــی و بستن راه هــای 
بــروز فساد اداری صــورت می گیرد، بخشنامه ای 
ــاده۲9 برنامه ششم نیز مرجع قانونی آن  کــه مـ
محسوب مــی شــود. گرچه بسیاری از منتقدان 
انتشار فیش های حقوقی، اجــرای بخشنامه را 
مغایر با حفظ حریم خصوصی افــراد می دانند 
ــاره  امــا دولـــت درصــــدد اســت شــفــاف ســازی دربـ
اطاعات میزان حقوق و مزایای مدیران و کارکنان 
دستگاه های اجرایی را به عنوان نخستین اصل 
از اصول دوازده گانه پیشگیری و مقابله با فساد 

اداری و اقتصادی دولت سیزدهم اجرایی کند. 

شفافیت نظام اداری به حوزه شرکت های دولتی  ◾
تسری یابد

در همین زمینه مهدی پــازوکــی، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه در گفت وگو با قدس اظهار کرد: 
امــروزه شفافیت برای اقتصاد ایــران از نان شب 
ــرا بــه دلیل فــقــدان شفافیت  واجــب تــر اســت زی
اســت که شاهد بــروز طبقه ای جدید در کشور 
هستیم. اگــر زمانی بسیاری از مــدیــران دولتی 
خانه ای کوچک در مناطق جنوب شهر داشتند 
اما اکنون دارای منازل چندین طبقه در بهترین 
نقاط شهر هستند که این موضوع قطعاً با حقوق 

و میزان دریافتی آنان اتفاق نمی افتد. 

بـــدون شــک شــفــاف ســازی اطــاعــات مــربــوط به 
حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان دولتی فضا 
را بــرای کسب و کار مناسب مهیا می کند. زیرا 
در سایه همین نبود شفافیت و سامت اداری 
و اقتصادی اســت کــه در دهــه هــای اخیر طبقه 
جدیدی در کشور به وجود آمده که طبقه نوآور 
نبوده و جایگاه آن از فکر و نوآوری نشأت نگرفته 
ــروز چنین طبقه ای ناشی از رانــت بــوده  بلکه ب
اســت. از ســوی دیــگــر، نبود شفافیت در نظام 
اقتصاد اداری موجب شده شرایط برای حمایت 

از تولید مناسب نباشد.
پازوکی ادامــه داد: همچنین در مرحله بعدی، 
قــوه قضائیه نیز موظف اســت فهرست تمامی 

امــوال مدیران دولتی که از مسئولیت و جایگاه 
خــود کناره گیری کــرده یــا بازنشسته می شوند 
را بــررســی کند. ایــن مــدیــران بایستی فهرست 
امــوال خود را به دستگاه قضا معرفی کنند اما 
هیچ مــدیــری چنین کـــاری نمی کند. البته من 
معتقدم شفافیت نــظــام اداری بــایــد از سطح 
حقوق و دستمزد و عملکرد مــدیــران دولتی به 
حوزه فعالیت تمامی شرکت های دولتی تسری 
یابد، زیــرا در واقعیت شرکت های دولتی نوعی 
حیاط خلوت برای دستگاه های اجرایی همچون 

وزارتخانه و سازمان  ها محسوب می شوند. 
در نتیجه، شفافیت موجب ایجاد رقابت و از بین 

رفتن هر گونه انحصار است. 

مبارزه با فساد اداری در سایه اتصال بانک های  ◾
اطالعاتی به یکدیگر

ایــن اقــتــصــاددان کــشــور گــفــت: مسئله بعدی، 
شفافیت دربــاره امتیازات و تسهیات دریافتی 
مــدیــران و کارکنان دولــتــی اســت، همان طــور که 
می دانید بسیاری از افراد و کارکنان مشاغل دولتی 
دارای امتیاز بهره مندی از خانه های سازمانی 
هستند در حالی که ممکن است بسیاری از آنان 
ملک شخصی را اجــاره داده و در خانه سازمانی 
سکونت داشته باشد که همین موضوع نیز موجب 
بروز پدیده رانت در سطح وسیع است. در شرایطی 
که کشور با مسائل متعدد اقتصادی روبه روست، 
قطعاً فروش اموال مازاد می تواند به رونق امور مولد 
کمک کند. اگر قرار است اصاحات اقتصادی در 
کشور پیگیری و اجرایی شود، نباید ابتدا آن را از 
سفره و معیشت مــردم شــروع کــرد بلکه باید به 
سراغ شفاف سازی بودجه دستگاه های دولتی و 
آغاز اصاحات از طریق حذف هزینه های غیرضرور 
رفت. میزان دریافتی مدیران و مسئوالن دولتی 
قطعاً در سیستم ها و سامانه های مربوطه ثبت 
شده اما متأسفانه تاکنون اراده ای بــرای انتشار 
و شفاف سازی در این بــاره وجــود نداشته است، 
چنان کــه طبق برنامه ریزی ها در برنامه ششم 
قرار است فیش حقوقی و میزان حقوق و مزایای 
مسئوالن نهادهای دولتی در سامانه سازمان امور 
اداری بارگذاری شده و قابل رؤیت باشد. قاعدتاً هر 
مدیری باید حقوق قانونی خود را دریافت کند اما 
اگر از امکانات دولتی سوءاستفاده کرد یا مسبب 
ایجاد رانــت و انحصارطلبی امتیازات از جایگاه 
مدیریتی شد و به سمت فساد رفت، باید با وی 

برخورد قاطع داشت. 
وی معتقد اســــت: نکته مــهــم ایــنــجــاســت که 
شفافیت باید ابتدا و انتهای مأموریت افــراد در 

مناصب دولتی اجرایی شود و قوه قضائیه مسئول 
ــن بـــاره بــاشــد. بــر اســـاس قانون  روشــنــگــری در ای
مجلس بایستی مدیران کل نیز اموال خودشان 
را اعــام کنند امــا پرسش اینجاست که به کجا 
باید صورتحساب امــوال را ارائــه بدهند تا میزان 
افــزایــش یــا کاهش دارایــیــشــان مشخص شــود. 
ضروری است سیستم اطاعاتی اصاح شود تا 
بسترهای شفافیت مد نظر فراهم گردد. متأسفانه 
در سایه نبود شفافیت شاهدیم بخشی از نظام 
بانکی کشور در حال پولشویی است و پول های 
کثیف به اقتصاد وارد می کند. در این مسیر، اگر 
سیستم مالیاتی کشور به خوبی طراحی شود، 
بــدون شک تمامی افــراد از جمله مدیران دولتی 
موظف می شوند بر اســاس درآمــدشــان مالیات 
بپردازند و از بروز تخلف و سوءاستفاده های مالی 
آنان در فضای غیرشفاف جلوگیری شود. ما اگر به 
دنبال مبارزه با فساد اداری و فرار مالیاتی مدیران 
دارای حقوق های باال هستیم، باید بانک اطاعاتی 
نظام مالیاتی، بانکی و گمرک را به صورت شبکه ای 

به یکدیگر متصل کنیم.
پــازوکــی تــصــریــح کـــرد: در حـــال حــاضــر یــکــی از 
مشکات کشور پایین بــودن نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد است که موجب 
بروز فرار مالیاتی یا معافیت های مالیاتی در سطح 
گسترده می شود. بنابراین اگر سیستم مالیاتی 
اصاح شود می توان جلو تمام مفاسد اداری و عدم 
شفافیت ها را گرفت. یکی از مسائل دیگر اینکه 
بیشتر دستگاه های اجرایی ردیــف پرداختی با 
عنوان کمک رفاهی به مدیران و کارمندان دارند در 
حالی که میزان آن برخی مواقع حتی در حد حقوق 
دریافتی سایر اقشار است. قطعاً شفافیت حقوق 
و دستمزدها موجب می شود تا مطالبه برقراری 

چنین امتیازاتی برای تمامی اقشار فراهم شود.

قدسانتشاردریافتیمدیرانارشددولتیبهصورتعمومیرابررسیمیکند

 قطار شفافیت 
در ایستگاه مدیران

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR۹۸۱۴ سه شنبه 3 خرداد ۱۴0۱  22 شوال۱۴۴3  2۴ می 2022   سال سی و پنجم    شماره

79.850.000نیم سکه49.450.000ربع سکه1.582.143بورس 254.121دالر )سنا(59.850.000 مثقال طال 174دینار عراق )سنا(139.920.000سکه13.820.000 طال  ۱۸ عیار1.860اونس طال 69.196درهم امارات )سنا(

  خبر خوش
 بانک مرکزی درباره 
تسهیالت فرزندآوری

قیمتلپتاپ
 ROG Strix G۱5 ایسوس  

۱5.6 اینچی
36,500,000

۱5IML 3 Ideapad لنوو  
۱5.6 اینچی
۱3,۸00,000

 Surface Laptop Go مایکروسافت  
۱2.4 اینچی
20,۸00,000

R465FA-EB02۸ ایسوس مدل  
۱4 اینچی

۱0,000,000

 MacBook Pro اپل مدل  
۱3 اینچی

44,500,000

R465FA-BV090 ایسوس مدل  
۱4 اینچی

۱۱,۷00,000
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه1401/03/03 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/10  ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/03/24 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

قدر قطرات آب را بدانیم

آگهی مناقصه عمومی
ول یک مرحله ای 

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کار )ریال(شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

200100144600004717067460294آبرسانی به روستای بزق شهرستان نیشابور1

طرح اتصال چاه قلعه نو جمشید به خطوط جمع آوری 2
200100144600004624957926094آب چاه های نیشابور
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1- خرید کابل مسی 70*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  به طول 550 متر شهرستان طرقبه 

شاندیز  به شماره فراخوان  2001001446000050
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه  03 / 03 / 1401 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ  1401/03/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه 
متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

ضمناً هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

 آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه یک مرحله ای  عمومی - نوبت اول

 شهرداری باغستان در نظر دارد به استناد 
مجوز شماره 21 مورخ  1401/02/08 شورای 
محترم اسالمی شهر باغستان امور خدمات 
ش��هری و فضای س��بز )رفت و روب و جمع 
آوری زبال��ه � توس��عه و نگه��داری فضای 
س��بز � امور نقلی��ه و قس��متی از خدمات 
پشتیبانی( را از تیرماه سال جاری لغایت 
1402/3/31 ب��ه ص��ورت حجمی به بخش 
خصوصی واگ��ذار نماید. پیمانكاران واجد 
شرایط می توانند جهت اخذ اسناد شركت 
در مناقصه نهایتًا ت��ا مورخ 1401/3/12 به 
سامانه ستاد الكترونیكی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
� م��دت زمان ش��ركت در مناقصه از تاریخ 
درج آگهی تا مورخ 1401/3/22 می باشد.

سایر جزئیات به تفصیل در اسناد مناقصه 
ذكر گردیده است .

  مهدی قلی زاده � شهردار باغستان

آگهی مناقصه عمومی
 یك مرحله ای
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  مناقصه  از دریافت وتحویل اسناد مناقصه  تا ارسال دعوتنامه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه 1401/03/01 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه  و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ دو نوبت آگهی به نسبت بر عهده برندگان مناقصه می باشد .
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) آلوده نکردن آبهای زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد((

فراخوان مناقصه عمومی  

وم
ت د

نوب

مهلت دریافت اسناد مبلغ نضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
مناقصه

مهلت تحویل 
پیشنهادها

طرح آبرسانی مجتمع 1
2001001446000033نصرشهرستان خوشاب

37/972/165/409 ریال
سی و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون و 
یکصد و شصت و پنج هزار و چهار صد و نه ریال

1.898.700.000
یک میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون 

و هفتصد هزار ریال
1401/03/ 081401/03/ 22

2
طرح آبرسانی به روستای 
نغندر شهرستان طرقبه 

شاندیز
2001001446000034

20.191.598.003 ریال
بیست میلیارد و یکصد و نود و یک میلیون و پانصد 

و نود وهشت هزار و سه ریال
1.009.600.000

22 /81401/03 /1401/03یک میلیارد و نه میلیون و ششصد هزار ریال

3
طرح آبرسانی شهر

اسحق آباد شهرستان 
زبرخان

2001001446000039
34.415.590.008 ریال

سی و چهار میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و 
پانصد و نود هزار و هشت ریال

1.720.800.000 ریال
یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و 

هشتصد هزار ریال
1401/03/091401/03/ 23

4
طرح آبرسانی  روستای  

نقاره خانه شهرستان 
باخرز

2001001446000040
14/388/731/245ریال

چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون و 
هفتصد و سی و یک هزار و دویست و چهل و پنج ریال

719.437.000
هفتصد و نوزده میلیون و چهارصد و سی و 

هفت هزار ریال
1401/03/091401/03/ 23

5
مجتمع  آبرسانی   طرح 
بُلقان آباد ) مسیر روستای
 سوزنده( شهرستان خوشاب

2001001446000041
15/974/715/680ریال

پانزده میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون و 
هفتصد و پانزده هزار و ششصد و هشتاد ریال

798.736.000
هفتصد و نود و هشت میلیون هفتصد و سی 

و شش هزار ریاُل
1401/03/ 091401/03/ 23

6
طرح آبرسانی روستاهای: 
کنگ – قلعه نی – شهن 

آباد شهرستان زاوه
2001001446000044

21/774/873/084 ریال
بیست و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و چهار میلیون 
و هشتصد و هفتاد و سه هزار و هشتاد و چهار ریال

1.088.800.000
یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و 

هشتصد هزار ریال
1401/03/091401/03/ 23

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )ریالی، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی( بر اساس  قانون برگزاری  مناقصات پروژه 
مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.
شماره 
مناقصه

نام و مشخصات خدمات مورد 
مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتنیاز

)ریال(

1401-26

بهره برداری ونگهداری از 
تاسیسات آب شرب روستایی  

شهرستان اسفراین )مطابق 
فهرست بهای ابالغی شماره 

1400/704301 مورخ1400/12/28 
سازمان برنامه و بودجه در 

رشته بهره برداری  و نگهداری 
تاسیسات اب شرب سال 1401(

1254/318/906/1102/720/000/000 ماه

1401-27

طرح آبرسانی مجتمع روستایی 
دشت اسفراین – شهرستان 

اسفراین )تکمیل کارهای باقی 
مانده فاز یک (

12104/783/893/0105/240/000/000 ماه

1401-32
طرح آبرسانی مجتمع روستایی 

گلیان )اولویت اول اجرایی (
شهرستان شیروان 

1253/105/613/3612/660/000/000 ماه

و  پاکات، زمان  و تحویل  ارائه پیشنهادات  اسنادمناقصه،  زمانی دریافت  از مهلت  جهت اطالع 
مکان شروع بازگشایی پاکات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود. سایر توضیحات 
تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 7 روز 

پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و  اقدام نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت دوم



   ساخت سریال 
 »موسی)ع(« 
متوقف نشده است  
خبر تعطیلی ساخت 
سریال »موسی)ع(« 
به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا تکذیب شد.

در پی شایعاتی مبنی بر 
تعطیلی ساخت سریال 
حضرت موسی)ع( 
بیانیه ای منتشر شد که 
در آن آمده: »ابراهیم 
 حاتمی کیا تاکنون

 ۳۰ قسمت از این سریال 
بیش از ۶۰ قسمتی را به 
طور کامل بازنویسی کرده 
است«.

همچنین در این اطالعیه، 
از رسانه ها خواسته شد از 
حاشیه سازی درباره این 
سریال تاریخی بپرهیزند؛ 
چراکه »موسی)ع(« 
همانند سریال »سلمان 
فارسی« یکی از 
ابرپروژه های رسانه ملی 
است که ساخت آن چندین 
سال طول می کشد.

دستِ آشتی مردم با کتاب ◾
محمدامین نــوروزی، تهیه کننده 
»ســطــر آخـــر« دربــــاره جزئیات 
ساخت این مجموعه که از ابتدای 
ایــن هفته و در آستانه سالگرد 
ــازی خرمشهر روی آنتن  آزادســ
شبکه یک رفته است می گوید: در رایزنی هایی که با 
انتشارات سوره مهر داشتیم قرار شد برنامه ای درباره 
کتاب های خواندنی این انتشارات که روایت هایی از 
همسران شهداست، بسازیم تا هم راویان کتاب ها 
شناخته شوند و هم اینکه کتاب ها معرفی شوند. 
مثالً در ایــن برنامه با خانم نسرین بــاقــرزاده، راوی 
کتاب »ساجی« گفت وگو کردیم که خاطراتشان به 
صورت دقیق تر و با پرداخت داستانی تر در کتابشان 
آمده است. سعی کردیم با ساخت برنامه سطر آخر 
مخاطب با این کتاب ها بیشتر آشنا و عالقه مند به 

خواندنشان بشود.
ــاره ساختار ایــن برنامه ترکیبی خاطرنشان  او دربـ
می کند: خانم افسانه بایگان، راوی برنامه است و با 
خواندن بخشی از متن کتاب برنامه شروع می شود  
و در جای جای برنامه در سیر روایــت برنامه حضور 
دارد. مبنای ما، روایت قصه و آشنایی با حال و هوای 
این کتاب هاست. در این شکل برنامه ها مرسوم است 
وقتی گفت وگو قطع می شود تا آیتم دیگری پخش 
شود، ورودی گرافیکی برای به هم پیوستگی آیتم ها 
بینشان قرار می گیرد ولی در سطر آخر برای حفظ 
پیوستگی آیتم ها، میان پرده های مرسوم را نداریم و 
راوی این پیوستگی را ایجاد می کند تا حس و حال 

میهمان و کتاب در هم آمیخته شود. 
ــاره انتخاب افسانه بایگان به عنوان راوی  وی دربـ
برنامه توضیح می دهد: این بازیگر پیشکسوت جزو 
چهره های شناخته شده است و مردم او را دوست 
ــد، ایــشــان کتاب های صوتی زیـــادی خــوانــده و  دارنـ
لطافت کالم و بیان خوبی دارد، پس از صحبتی که با 

خانم بایگان داشتیم، کتاب ها را خواندند و عالقه مند 
به حضور در برنامه شدند. به نظرم ایشان حق حسی 
جمالت را ادا کردند و فراز و فرودهای خوبی در خوانش 

متن کتاب ها دارند. 

 توجه به آثار مهجور مانده ◾
تهیه کننده برنامه سطر آخر دربــاره مالک انتخاب 
کتاب ها می گوید: ایــن برنامه قــرار بــود یک برنامه 
ــازی  مناسبتی چندقسمتی ویـــژه سالگرد آزادســ
خرمشهر باشد، از آنجا که تنوع کتاب های چاپی 
انتشارات ســوره مهر بــاال بــود، کتاب های خاطرات 
همسران شهدا را روایــت کردیم چــون روایــت هــای 
مردانه در تلویزیون زیاد بود. ضمن اینکه من کتاب 

»ساجی« را خوانده بودم و به نظرم کتابی بسیار خوب 
و خواندنی است که تبلیغات زیــادی روی آن نشده 
اســت.نــوروزی با بیان اینکه کتاب ساجی ظرفیت 
ــرای پــرداخــت سینمایی و تلویزیونی دارد  باالیی ب
خاطرنشان می کند: کتاب هایی که در برنامه سطر 
آخر آن ها را معرفی کردیم همچون »گلستان یازدهم«، 
»پاییز آمد«، »صباح«، »زیباترین روزهای زندگی«، 
»دختر شینا«، »فرنگیس« و »ساجی« آثار بسیار 
خوب و متفاوتی هستند که باید روی آن هــا تبلیغ 
شود. فیلم »دسته دختران« که در جشنواره فیلم 
فجر سال گذشته نمایش داده شد براساس کتاب های 
»ساجی«، »صباح« و »زیباترین روزهــای زندگی« 
ساخته شده است. »سطر آخر« ادای دین کوچکی به 

راویان این کتاب ها و شهدای مقاومت خرمشهر بود.
ــاره وضعیت اقتباس  این برنامه ساز تلویزیونی درب
آثــار نمایشی از کتاب های دفــاع مقدس می گوید: 
اقتباس ها بسیار کم است و همین تعداد کم هم به 
کتاب ها و راویانشان ادای دین نمی کنند و اقتباس 
وفـــادارانـــه ای انجام نمی دهند. مثالً فیلم »دسته 
ــان در خرمشهر  دخــتــران« با موضوع مقاومت زن
براساس سه کتابی که در این باره نوشته شده، ساخته 

شده است. 

ــاال بــرای  ◾ کــتــاب خــوانــدنــی »ســاجــی« و ظرفیت ب
پرداخت های تصویری 

او با اشاره به سریال بلند »کیمیا« که چند سال پیش 
از تلویزیون پخش شد، یادآور می شود: اگر مردم کتاب 
ساجی را بخوانند می بینند که خوراک محتوایی یک 
سریال 50قسمتی را دارد. به گفته وی، زندگی خانم 
بــاقــرزاده همسر شهید بهمن باقری )از همراهان 
محمد جــهــان آرا در مقاومت خرمشهر( به عنوان 
راوی کتاب، چنان پر از فراز و نشیب است و اتفاقات 
سختی برای این زن در زندگی اش رخ داده که معنای 

مقاومت را برای مخاطب امروز ملموس تر می کند. 
نــوروزی ادامــه می دهد: جالب اینکه همسر شهید 
باقری خیلی هم زمینه های مذهبی و انقالبی نداشته 
اما در مسیری قرار می گیرد که اتفاقات سختی برایش 
می افتد و از ایــن بابت زندگی جــذاب و آمــوزنــده ای 
دارد. ما در این کتاب از منظر همسر شهید، ماجرای 
مقاومت در خرمشهر را می بینیم. قصه های پشت 
جبهه روایــت می شود و سختی های یک زن و تنها 
ماندنش در شهری جنگ زده را می خوانیم. کتاب های 
دیگری هم از روایت های مقاومت زنان در خرمشهر 

هست که بسیار خواندنی و اعجاب انگیزند. 

 اقتباس های بر زمین مانده ◾
تهیه کننده مجله تصویری هنری »کیوسک« معتقد 

است تولیدکنندگان آثار تصویری کمتر سراغ منابع 
ادبــی می آیند و مهم تر از رجوعشان به آثــار ادبــی، 
ــاداری آن هــا به ایــن منابع مکتوب اســت، گاهی  وفـ
تخیل های دور از واقعیت را وارد فیلم و سریال 
می کنند در حالی که سینما و تلویزیون ما نیاز به 

اقتباس های ادبی دارد. 
نوروزی با بیان اینکه در سینمای  هالیوود به مسئله 
اقــتــبــاس بسیار اهمیت مــی دهــنــد، مــی گــویــد: ما 
فیلم نامه نویس خوب کم داریم و همین تعداد اندک 
نویسنده خــوب هــم ســراغ آثــار مکتوب نمی روند 
در حالی که به آن هــا بــرای نوشتن یک متن خوب 
کمک می کند.او دربـــاره موانع پیش روی اقتباس 
آثار نمایشی از منابع ادبی مکتوب توضیح می دهد: 
گاهی اقتباس هایی از آثار ادبی انجام شده که اتفاقاً 
نویسندگان آن آثار چندان از آن فیلم و سریال رضایت 
نداشتند اما چون میزان این اقتباس ها کم است در 
رسانه ها اعالم رضایتمندی کردند تا همین آب باریکه 

اقتباس هم خشک نشود.
ایــن برنامه ساز بــا بیان اینکه بیشتر سریال های 
شبکه هایی مانند HBO و نتفلکیس، اقتباس از 
آثار ادبی شان است، عنوان می کند: شاید طی یک 
سال بیش از 100 اثر نمایشی سینمایی و 100 سریال 
تلویزیونی تولید شود که کمتر از تعداد انگشتان یک 
دست از این آثار، اقتباسی هستند و مانع اصلی در 
این حوزه، نگاه اشتباه مدیران به این ماجراست چون 
اهمیت این موضوع را درک نکردند. از طرفی در سینما 
و تلویزیون هم این گونه رایج است که خودشان تخیل 
و نویسندگی کنند. وی یادآور می شود: سریال های 
بزرگی که در تلویزیون های جهان ساخته می شوند، 
پشتوانه های مکتوب دارند و آن ها مبتنی بر اقتباس 
ادبی، آثار پرخرج و بلندشان را می سازند. کارهای روی 
زمین مانده زیادی در حوزه اقتباس های ادبی در سینما 
و تلویزیون وجــود دارد که امــیــدوارم از ایــن ظرفیت 

استفاده بیشتری شود.

گفت وگو با محمدامین نوروزی، تهیه کننده برنامه »سطر آخر«   

روایت خواندنی همسران شهدا 
از مقاومت خرمشهر

خبرخبر
روزروز

نرگس محمدی در نقش پروین اعتصامی ◾
بازیگر نقش پروین در نمایش »پروین« به نویسندگی 
و کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی داود نامور 
معرفی شد.نرگس محمدی که فعالیت هنری خود را از 
تئاتر آغاز کرده، در کارنامه  کاری اش همکاری با بیش از 

۳0 اثر هنری در مقام بازیگر به چشم می خورد.
نمایش »پروین« از 8 خرداد ماه در سالن تئاتر شهر به 

روی صحنه خواهد رفت. 

المیرا شریفی مقدم به تلویزیون بازگشت  ◾
المیرا شریفی مقدم، گوینده خبر که دو ماه پیش شایعه 
ممنوع التصویری اش رسانه ای شد از صبح روز گذشته 

با اجرای یک برنامه صبحگاهی به تلویزیون بازگشت. 
شریفی مقدم پس از انتشار شایعه ممنوع التصویری اش 
اعــالم کرد بــرای شرکت در آزمــون جامع دکترا مرخصی 
گرفته است.خانم مجری که در شبکه خبر فعالیت می کند 

دارای مدرک لیسانس رشته میکروبیولوژی است. 

انتشار »سپردمت به جاده ها« با صدای ساالر عقیلی ◾
آلبوم موسیقی »سپردمت به جاده ها« به آهنگسازی 
مسعود پیروی و خوانندگی ساالر عقیلی از سوی انتشارات 
ــاره ایــن آلبوم گفت:  جــوان منتشر مــی شــود. پیروی دربـ
»سپردمت به جاده ها« در عین عاشقانه بودن، درام است 
که فضای خیلی شاد و روشنی ندارد و شامل چند قطعه 
با اشعار فروغ فرخزاد، اکبر آزاد، سایه، احسان افشاری، 

علیرضا کلیایی، اطهری کرمانی و اسماعیل امینی است. 

چرا کسی به داد خوزستان نمی رسد؟ ◾
نــادر سلیمانی، بازیگر جنوبی سینما و تلویزیون دربــاره 
وضعیت ایــن روزهـــای »خرمشهر« گفت: زادگـــاه من 
خوزستان و شهر آبــادان اســت. هم پیش از جنگ آنجا 
بوده ام و هم حین جنگ؛ انگار آبادان و اساساً کل خوزستان 
پس از جنگ فراموش شده اند. باید به خوزستان برسید. هر 
جا بحث می شود بحث آن را پیش می کشم تا این پرسش 

را مطرح کنم؛ چرا واقعاً کسی به داد خوزستان نمی رسد؟

  زهره کهندل      این روزها، خاک خوردن کتاب ها در قفسه 
فروشگاه ها و انتشاراتی ها اتفاق اسفناک دور از واقعیتی نیست. 

کتاب هایی که نه فقط از طرف خوانندگان که از سوی تولیدکنندگان 
آثار نمایشی هم مورد غفلت واقع شده اند در حالی که این آثار 

به ویژه کتاب های خاطرات که روایتی واقعی دارند و ماجراهای 

دراماتیک را در دل بحران و جنگ تعریف می کنند می توانند زحمت 
فیلم نامه نویسان را برای تخیل و قصه پردازی کم کنند. با توجه 
به اهمیت موضوع دیده شدن کتاب در رسانه و توجه به موضوع 

اقتباس ادبی در آثار نمایشی، برنامه ترکیبی »سطر آخر« تالش کرده 
ادای دین کوچکی به راویان قصه های مقاومت زنان در خرمشهر 

و سال های دفاع مقدس داشته باشد. در این برنامه، برش هایی از 
هفت کتاب پرفروش دفاع مقدسی درباره خاطرات همسران شهدا 
خوانش شده و با راویان این کتاب ها گفت وگو می شود. در سالروز 

فتح خرمشهر درباره این برنامه با محمدامین نوروزی، تهیه کننده 
»سطر آخر« و برنامه ساز تلویزیونی گفت وگو کردیم. 

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 3 خرداد ۱۴0۱  22 شوال۱۴۴3  2۴ می 2022   سال سی و پنجم    شماره ۹۸۱۴

و هنر فرهنگ 

محمدامین نوروزی
تهیه کننده

آستان قدس رضوی

اجاره یک دستگاه تاورکرین
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق این آگهی نس�بت به  اجاره 

یک دس�تگاه تاورکرین )POTAIN  مدل H30/30 و ظرفیت اس�می 12 تن و به 
ارتفاع 60 متر در حال بهره برداری در پروژه ثامن اداری واقع در مشهد- خیابان 
ش�هید هاش�می نژاد 10- کوچه ناظر ( به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. 
لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط دعوت می نماید قیمت خود را 
حداکث�ر تا تاریخ 1401,03,10 به دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی آس�تان قدس 
رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
معاون�ت فن�ی و عمران�ی تحویل نمایند در ضم�ن در صورت هر گونه س�وال یا 
ابهامی با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. ضمنا باز کردن تاور 
و اخذ کلیه مجوزات قانونی و همچنین هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 

برنده خواهد بود.
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی »احداث فضای 
آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ناصح«  آرامستان  سبز 

www.setadiran.ir برگزار نماید.
مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور 

مراجعه نمایند.
 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی )نوبت اول(

جلس��ه مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاون��ی 2906 عدال��ت روس��تای بانوی��زه به ش��ماره ثبت 
4748 در روز س��ه شنبه مورخ 1401/03/17 رأس ساعت 
21 جلس��ه مجمع عمومی عادی و رأس س��اعت 23 جلس��ه 
مجم��ع عمومی فوق العاده در آدرس ایالم- خ امام حس��ن 
مجتبی- مس��جد امام حس��ن مجتبی)ع( برگزار می گردد.
از عم��وم اعضاء دعوت بعمل می آید که در روز مقرر و در 

محل مذکور حضور بهم رسانند.
بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در 
صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در 

رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
 ضمناً  هر یک عضو می تواند استفاده از حق رأی خود را به 
ی��ک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء 

واگذار کند. 
محل بررس��ی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در ایالم- 
بلوار مدرس- خیابان ش��هید آوینی- کوچه شهید یونس 

نوروزی می باشد.
ارائ��ه وکال��ت نام��ه های کتبی ی��ا محضری جهت بررس��ی 
حداکث��ر یک روز قب��ل از برگزاری مجمع بایس��تی تحویل 

هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1 - ارائه گزارش��ی از عملکرد شرکت تعاونی توسط رئیس 
هیئت مدیره

2- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی
3- افزایش سرمایه

4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۵- انتخاب بازرسان

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
6- تغییر در نحوه اطالع رسانی جهت برگزاری مجامع

7- افزایش سرمایه از طریق ورود اعضاء جدید
رئیس هیئت مدیره

 شرکت تعاونی 2906 عدالت روستای بانویزه

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده  )نوبت دوم(
 تاریخ انتشار: 1401/03/03
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م���درک موقت پایان تحصیالت اینجانب س���ارا 
جهاندیده  فرزند صادق با  ش���ماره شناس���نامه 
1222 صادره از مشهد و کد ملی 0939043319 
در مقط���ع کاردان���ی پیوس���ته رش���ته معم���اری 
صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مشهد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز س���واری س���مند ایک���س ۷  ب���ه رن���گ  
ب���ژ متالی���ک و م���دل  13۸3 و ش���ماره موت���ور 
124۸3113011 و ش���ماره شاس���ی ۸323۶04۸ به 
ش���ماره پ���الک 42_9۶۶د 49 به مالکیت  زر بخت 
ناروی���ی مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط گردیده 

است ف
, 4
01
02
52
5
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مف
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آ

س���ند و برگ س���بز موتور س���یکلت کثیر مدل ۸9 
رن���گ س���بز ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۷۶3 / 11512  
ش���ماره موتور NBI-200*20039۷0 و ش���ماره تنه 
ب���ه مالکی���ت س���لمان   NBI***200G۸9۷454۷
جب���اری مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
, 4
01
02
51
4
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ف
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0

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند 
که سند کمپانی خودرو اینجانب مهدی 
قاس���میان مربوط به خودرو سواری پژو 
پ���ارس رنگ س���فید مدل س���ال 1401 به 
ش���ماره پ���الک ۶9 ای���ران 322 ه ۶4  به 
ش���ماره موتور  124K1۶۷0۸31 و شماره 
شاس���ی  NK9011۶۶ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روابط عمومی شهرداری طرقبه

باغی  کشاورزی  محصوالت  از  بخشی  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  طرقبه  شهرداری 
خود از طریق مزایده عمومی حراج با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

  www.setadiran.ir با شماره 3001050352000001 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
- تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/03/03 می باشد. 

- تاریخ بازدید از 1401/03/03 تا 1401/03/09 از ساعت 8 صبح تا 13
- زمان برگزاری حراج ساعت 13 مورخ 1401/03/09

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد 
قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل مورد حراج در بستر سامانه 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.  عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 3001050352000001 
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد بودجه مصوب نسبت به مقاوم سازی کل ساختمان و تکمیل طبقه 
همکف ساختمان شماره 2 شهرداری شاندیز اقدام نماید.

شرایط مناقصه :1-متقاضیان بایستی حداقل دارای حداقل رتبه5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.

2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 540.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملی بنام 
سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم 

پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1401/2/29 لغایت1401/03/8

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت17 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 
 6-زمان بازگشائی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: راس ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی مقاوم سازی کل ساختمان و تکمیل طبقه 
همکف ساختمان شماره 2 شهرداری شاندیز) نوبت دوم(

پروان���ه به���ره ب���رداری ب���ه ش���ماره 4۷4۷ مورخه 
139۸/03/13 متعلق به ش���رکت مهندس���ی رخام 
سازه آسا به ش���ماره ثبت 1۷14 صادره از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراس���ان شمالی مفقود 
گردی���ده و فاق���د اعتبار می باش���د. ش���رکت رخام 
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین لوله های 
هدرهای بویلرنیروگاه زرند 14012/01 )نوبت دوم(

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در 
نظر دارد مناقصه خرید فوق را بر اس�اس 
اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت 

ستاد 2001004211000001 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2- ش�رایط اولیه: کلی�ه تامین کنندگان 
ک�ه دارای گواه�ی تایی�د صالحی�ت از 
ش�رکتهای زیر مجموعه م�ادر تخصصی 
تولی�د نی�روی ب�رق حرارتی یا ش�رکت 
توانیر یا ش�رکت های سازنده معتبر برای 

موضوع مناقصه باشند.
3- زمان دریافت اسناد: 1401/03/03 الی 

1401/03/08
4- نح�وه دریافت اس�ناد و ثب�ت نام در 

سامانه:
واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد 
 WWW.SETADIRAN.IR آدرس  ب�ه 
مراجعه نموده و یك نس�خه از اس�ناد را 

دریافت نمایند.
ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره 

41934-021 تماس حاصل نمایید.

5- مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار: 2،000،000،000

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  
1401/03/21

7- زمان گشایش پیشنهادها: 
1401/03/21

8-تس�لیم پیش�نهادها: کلی�ه مراح�ل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9- نش�انی و ش�ماره تم�اس دس�تگاه 
مناقصه گذار: یزد، بلوار دانش�جو، کوچه 
جنب دانش�گاه پیام ن�ور )چهل و یکم(، 
ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق، 

دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات:سایر مشخصات در اسناد 
مناقص�ه درج ش�ده اس�ت.در ضم�ن به 
پیش�نهادات مش�روط، مبهم، مخدوش، 
فاقد س�پرده و پیش�نهاد هایی که بعد از 
موعد مقرر ارس�ال گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی



صهیونیست ها 
پاسخگو باشند
کاظم غریب آبادی، 

دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوری 

اسالمی در صفحه 
شخصی خود در 

توییتر نوشت: 
»ایران همچنان 

قربانی اصلی 
تروریسم است. 

جای تأسف است 
که مدعیان مبارزه 
با این پدیده شوم، 

یا ترجیح می دهند 
چشم و گوش خود 

را بر این ترورها 
ببندند و یا مستقیم 

و غیرمستقیم 
از تروریست ها 

حمایت کنند. رژیم 
صهیونیستی 

باید برای اقدامات 
تروریستی خود 
پاسخگو باشد«.

خبرخبر
روزروز

استراتژی کنونی اسرائیل ◾
راهبرد متعارف اسرائیل مبتنی 
بر رویکرد مستقیم است. این 
اســتــراتــژی معتقد اســت الزم 
اســت »ســر مــار را برید«. برای 
انجام این کــار، اسرائیل منابع 
عظیمی را اعــم از نــیــروی هــوایــی و قابلیت های 
اطالعاتی خــود بــرای مقابله با دشمنان »دایــره 
سوم« )مثالً ایران( به کار می گیرد. با این حال، انجام 
این کار، اسرائیل را در مقابل حلقه اول )دشمنان 
واقــع در مرزهای اسرائیل( که مبتنی بر توانایی 
عملیاتی نیروهای زمینی است، تضعیف می کند  و 
با توسعه این روندها، توانایی ایران برای بازدارندگی 
اسرائیل از اقدام، هم در مورد موضوع هسته ای و 
هم با توجه به پایگاه های عملیاتی ایران که در حلقه 
اول قرار دارند، موثرتر می شود. از نظر تحلیلگران 
صهیونیستی این وضعیت باید کامالً تغییر کند.

در این نگاه تضعیف استراتژی رژیم ایران مستلزم 
آن اســت که اسرائیل به پایگاه های خط مقدم 
ایران در دایره اول با قدرت و فرکانس کافی حمله 
کند تا از توانایی پایگاه ها برای سازماندهی مجدد 
و بــازســازی ممانعت به عمل آورد و آن هــا را برای 
همیشه تضعیف کند. این ها باید به اهداف اصلی 

استراتژی اسرائیل تبدیل شوند.
راهبــرد تهاجمــی جدیــدی کــه پیــش روی اســرائیل 
قــرار دارد دو ســطح دارد: اول یــک جنــگ تمام عیار 
بــا هــدف تســخیر نــوار غــزه و لبنــان و نابــودی 
هســته اصلــی نیروهــای نظامــی حمــاس و حــزب 
هللا اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن رویکــرد دارای 
پیامدهــای گســترده ای اســت. دوم راهبــردی کــه 
هســته اصلــی آن بهره بــرداری از هــر فرصــت 
ــرای تضعیــف نیروهــای محــور مقاومــت اســت.  ب
بــرای ایــن منظــور، اســرائیل بایــد تالش هــای 

خــود را بــر مبــارزات کوتــاه و محــدود در اولیــن 
دایــره تهدیــد متمرکــز کنــد. اســرائیل می توانــد 
از مزیــت آشــکار ارتش هــای متعــارف نســبت بــه 
ــل،  ســازمان های چریکــی اســتفاده کنــد و در مقاب
 از گرفتــار شــدن در مناطــق پرجمعیــت شــهری 

یا نیمه شهری خودداری کند.

راهبرد تهاجمی اسرائیل ◾
در این مقاله اذعان شده است که رویکرد پیشگیرانه 
اسرائیل علیه ایران و نیروهای نیابتی آن کافی نبوده و 
در عمل دوران گذار از »رویکرد دفاعی گنبد آهنین« 
به رویکرد تهاجمی »دیوار آهنین« فرا رسیده است.
استراتژیست های اسرائیلی معتقدند که جنگ 

آینده علیه »سازمان های غیردولتی« خواهد بود 
و اسرائیل باید خــود را بــرای مقابله با جنگ های 
نامتقارن آماده کند. منظور از سازمان های  غیردولتی 
نیز سازمان هایی  نظیر حــزب هللا لبنان و دیگر 

تشکیالت جبهه مقاومت است.
در ایـــــــن مـــقـــالـــه آمــــــــده اســــــــت: »آخــــریــــن 
لشکرکشی ها علیه حــزب هللا، حــمــاس و دیگر 
سازمان های  تروریستی ]گــروه هــای مقاومت[ در 
نوار غزه که در استراتژی منطقه ای رژیم ایران نیز 
نقش دارند، خألهای جدی را آشکار کرده است. در 
دکترین اسرائیل پس از چهار دور نبرد در نوار غزه )و 
چندین دور کوتاه تر(، اسرائیل خود را در میدان اول 
می بیند و با تهدیداتی مواجه می شود که پیچیده تر 

و تهدیدکننده تر می شوند. از یک سو، ایرانی ها 
به توسعه تهدیدات چریکی و تروریستی خود از 
طریق نیروهای نیابتی خود ادامه می دهند و از سوی 
دیگر، پروژه هسته ای - هر دو با سرعت سرسام آور- 
در حــال اجــراســت« در همین حــال، اسرائیل به 
اجرای »کمپین بین جنگ ها« یا مبارزه در »منطقه 
خاکستری« ادامــه می دهد. ایــن کمپین با هدف 
بیرون راندن ایرانی ها  از سوریه و آسیب رساندن به 
تالش های حزب هللا برای تسلیح مجدد با تسلیحات 
پیشرفته تر، به طور سیستماتیک، پیوسته و با قدرت 
کامل اجرا می شود. اگرچه این کمپین موفقیت آمیز 
تلقی می شود، اما آنچه را که برای تغییر واقعیت 
استراتژیک مبارزات کلی علیه ایــران الزم است، 
نــدارد... رهبری ایران سال 2040 را به عنوان سالی 
نام گذاری کــرده است که در آن اسرائیل به عنوان 
یک کشور وجود نخواهد داشت. برای ایران، واضح 
اســت که اسرائیل به عنوان یک نهاد سیاسی و 
قدرت نظامی، مانع اصلی در راه تحقق چشم انداز 
ــاس مــنــاقــشــه ایـــــران اســرائــیــل  ــ  آن اســــت و اسـ

را تشکیل می دهد«.
در بخش دیگری از مقاله آمــده اســت: »در حال 
حاضر، استراتژی ایران همچنان تدافعی است. در 
این مرحله، هدف اصلی از سنگرهایی که ساخته 
است، حفاظت از منافع منطقه ای و تهدید اسرائیل 
از طریق نیروهای نیابتی خود در مرزهای اسرائیل 
است. این دلیل اصلی آرامش نسبی اسرائیل در 
چند سال گذشته است. وقتی ایران احساس کند 
که شرایط مساعد است، با تمرکز حمالت بر آنچه 

که ضعف مرکزی اسرائیل – جامعه خود – می داند، 
به سمت حمله خواهد رفت. طرح جنگ ایران برای 
ایجاد فشار عظیم بر جامعه اسرائیل و تضعیف 
اعتماد آن و در نهایت به فروپاشی تدریجی آن 
طراحی شده است. یک جنگ فرسایشی طوالنی 
منجربه تلفات زیادی می شود، روحیه را تضعیف 
می کند و به یک بحران اجتماعی عمیق در اسرائیل 

منجر می شود.

راهبرد تهاجمی از نوع سریع و خشن ◾
این استراتژی شامل سه دسته راهکار است: اول 
نفی هرگونه موفقیت استراتژیک/نظامی دشمن. 
دوم، از طریق تخریب نیروها و زیرساخت های  
نظامی، ضربه نظامی وارد کنید. ســـوم، ایجاد 
ــرای جلوگیری از بــازســازی آن هــا برای  شرایطی ب

مدت طوالنی.
در انتهـای ایـن مقالـه آمـده اسـت: هنگامـی کـه 
اسـتراتژی دشـمن ایـن اسـت کـه قـدرت را در 
نقطه ای جمع کنـد که بتوانـد حمله دردناکـی را به 
اسـرائیل وارد کنـد و در نتیجه پایه هـای  امنیت آن 
را تضعیـف کنـد، اسـرائیل بـه یـک راهبـرد متقابل 
بـرای جلوگیـری از ایـن اتفـاق نیـاز دارد. به نظـر 
می رسـد بـه صلـح و آرامـش معتـاد شـده اسـت، 
ممکـن اسـت متوجـه شـود کـه پیـش از توفـان در 

آرامـش زندگـی می کـرده اسـت.
این مقاله پیشنهاد می کند که اسرائیل الگوی 
جدیدی از کمپین ها و عملیات های کوتاه و محدود، 
»حمله های استراتژیک« را اتخاذ کند که برای 
بهره برداری از فرصت ها برای آسیب رساندن به 
نیروهای محور شیعی واقع در مرزهای اسرائیل و 
تضعیف آن ها طراحی شده است. تضعیف آن ها 
ممکن است کل راهبرد ایران را که به این نیروها 

متکی است، تضعیف کند.

تحلیلی برتغییر راهبرد  رژیم صهیونیستی در قبال ایران با توجه به عملیات تروریستی اخیر

اندیشکده های اسرائیلی و تئوریزه کردن منطق ترور
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پیام تولیت آستان قدس رضوی در پی شهادت سردار خداییرئیس جمهور: انتقام از جنایتکاران حتمی است
رئیس جمهور روز گذشته ضمن تبریک و تسلیت شهادت 
شهید صیاد خدایی، گفت: بدون تردید در این جنایت 
دست استکبار جهانی و کسانی که از مدافعان حریم و حرم 
شکست خوردند دیده می شود که به این شکل می خواهند 
استیصال خود را نشان دهند. حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی همچنین تأکید کرد: انتقام خون پاک این شهید 

بزرگوار از جنایتکاران حتمی است. سردار رمضان شریف، 
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در همین باره 
گفت: شهادت سردار صیاد خدایی، عزم و اراده پاسداران 
انقالب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با 
دشمنان این سرزمین به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و رژیم 

جعلی و موقتی صهیونیستی را مستحکم تر می سازد.

تولیت آستان قدس رضوی در پی شهادت سردار خدایی 
پیامی صادر کرد. در بخش هایی از این پیام آمده است:

بار دیگر دشمنان زبون ایران اسالمی یکی از مردان باغیرت 
این آب و خاک را هدف بغض و کینه مستأصالنه خویش 
قرار دادند و پاسدار شهید سرهنگ صیاد خدایی، مدافع 
حرم حضرت زینب)س( را که سال ها درطلب شهادت بود، 

به آرزوی دیرینه خویش رساندند.
در جوار مضجع شریف و نورانی رضوی، شهادت مظلومانه 
آن پاسدار شهید را به محضر امام زمان)عج(، رهبر معظم 
انقالب، خانواده آن شهید و عموم مردم ایران اسالمی 
تبریک و تسلیت عرض می کنم و یقین دارم عوامل این 

جنایت به سزای اعمالشان خواهند رسید.

گزارش تحلیلی
 زینب اصغریان      در پی تحرکات اخیر رژیم 

صهیونیستی )از بمباران پر حجم و هدفمند مناطقی 
در جنوب سوریه تا به شهادت رساندن سردار صیاد 

خدایی از مدافعان حرم و از اعضای نیروی قدس 
انقالب اسالمی که در سوریه فعال بوده است( باید 

تحلیل دقیقی از تغییر استراتژی های نیروهای 
استکبار در منطقه و به خصوص رژیم صهیونیستی 

داشته باشیم، چراکه تحوالت جدیدی در راهبردهای 
امنیتی و نظامی این رژیم در حال رخ دادن است. 

مؤسسه صهیونیستی استراتژی و امنیت اسرائیل 

در مقاله ای با عنوان »کمپین خنثی کردن استراتژی 
ایران« که توسط چند تحلیلگر و استراتژیست نظامی 

و امنیتی ازجمله پروفسور گابی سیبونی و  یوال 
بازاک از افسران لشکر گالیله در ارتش اسرائیل منتشر 

شد حاوی نکات قابل تأملی است که باید توسط 

استراتژیست ها و تحلیلگران ایرانی مورد توجه قرار 
گیرد. چراکه چنین رویکردهای تهاجمی در داخل 
دکترین نظامی اسرائیل نفوذ کرده است و تغییرات 

چشم گیری را در آینده در راهبردهای امنیتی و 
استراتژیک این رژیم شاهد خواهیم بود.

پرونده

ب���رگ س���بز و کارت خودروی پژو پ���ارس مدل 85 
رنگ خاکس���تری به ش���ماره انتظام���ی 258 ل 96 
ایران 12  ش���ماره موتور 12485079926 و شماره 
شاس���ی 19363855 به مالکی���ت احمد نیکبخت 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید تیپ LXرنگ س���فید 
روغنی س���ال 1373 به شماره ش���هربانی63 س 799 
ایران 32 و شماره بدنه S1412273502259 و شماره 
موتور 00783584 به مالکیت محمد ابراهیم افروزیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز، کارت گارانتی و کارت خ���ودروی  پژو 
پارس مدل 1401 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
 124K1670831 322 ه 64 ایران 69  شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NK901166 ب���ه مالکیت مهدی 
قاس���میان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ف
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جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی نوب��ت دوم ش��رکت تعاونی 
چند منظوره کارکنان دانشگاه ایالم به شماره ثبت 778 در 
س��اعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در محل سالن 
آمفی تئاتر دانش��گاه ایالم واقع در بان گنجاب - دانشگاه 

ایالم برگزار میگردد.
از عموم اعضاء دعوت به عمل می آید که در روز مقرر و در 

محل مذکور حضور به هم رسانند.
بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در 
صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در 

رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثرنخواهد بود.
ضمن��ًا هر عضو می تواند اس��تفاده از ح��ق رأی خود را به 
ی��ک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء 

واگذار کند.
ارائ��ه وکالت نام��ه های کتبی ی��ا محضری جهت بررس��ی 
حداکثر ی��ک روز قبل از برگزاری مجمع بایس��تی تحویل 

هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
محل بررس��ی و کالت نامه ها دفتر شرکت تعاونی واقع در 

محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه ایالم می باشد.
اعضاء می توانند از ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر 
شرکت حاضر و اطالعات الزم را در خصوص گزارش هیئت 
مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان 

و هر گونه حسابهای دیگر کسب نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارشی از عملکرد شرکت توسط رئیس هیئت مدیره
2- ترازنامه ها و صورتهای مالی سالهای 1400- 1399

3- انتخاب مدیران
4-انتخاب بازرسان

 فرهاد فتاحی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان 

دانشگاه ایالم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی چند منظوره 
کارکنان دانشگاه ایالم  تاریخ انتشار: 1401/03/03

ف
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی  
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان های مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

شماره نیاز سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

انجام امور مربوط به دبیرخانه و تحریرات ادارات تابعه راه و شهرسازی 
خراسان رضوی

16.520.000.0002001003374000005

26.400.055.7172001003374000016عملیات تکمیل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب مسکن مهر قوچان 

تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها  آن،  با  مرتبط  مراحل  سایر  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  استعالم،  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  است  ذکر  به  الزم 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                     
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه مصوبه شماره1343 مورخ 1401/1/29 محترم شورای 
اسالمی شهر شاندیز نسبت به واگذاری امور مربوط به اجرا و نگهداری فضای سبز شهر شاندیز اقدام نماید.

شرایط تجدید مناقصه :
 1-متقاضیان بایستی حداقل دارای حداقل رتبه 4 کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای حداقل اعتبار 

الزم در زمان برگزاری تجدید مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.)حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 60 امتیاز می باشد.(
2- مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه : 12.100.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملی بنام 
سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها 

و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1401/2/29 لغایت1401/03/8

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت17 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 
 6-زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد: راس ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی
 شهرداری شاندیز) نوبت دوم(
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             شرکت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه مرحله دوم 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی، مقدار 550,000 تخته كیس�ه ش�كر 50 كیلوگرمی غیر لمینت ش�ده از جنس پلی پروپیلن به وزن 110±5 
گرم را خریداری نماید. كلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز  سه شنبه مورخ 1401/03/03  با مراجعه به امور بازرگانی و یا سایت اینترنتی 
شركت به نشانی http://torbatsugar.ir فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بررسی ، پیشنهادات كتبی خود را از طریق پست یا مراجعه 
به دبیرخانه ش�ركت تا پایان وقت اداری روز یك ش�نبه مورخ 1401/03/08 تحویل نمایند.جلس�ه مناقصه و بازگش�ائی پاكتها در ساعت 10 
صبح روز دوش�نبه مورخ 1401/03/09 در محل  واحد بازرگانی ش�ركت برگزار خواهد گردید.هر متقاضی باید مبلغ 200,000,000 ریال 
را به ش�ماره حس�اب ش�بای IR200170000000209182357007  نزد بانك ملی بنام ش�ركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در 
مناقصه واریز نماید.ش�ركت كنندگان می توانند جهت دریافت اطالعات تكمیلی مناقصه با ش�ماره تلفن 9- 52312036-051 داخلی 221 

تماس حاصل نمایند. این شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 آدرس: خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر– كد پستی: 95138-55595

            شركت قند تربت حیدریه

برگ سبز،س���ند کمپانی سواری  هاچ بک هایما مدل 
1398 رن���گ س���فید- روغنی ش���ماره انتظامی 459 ن 
 GN 15 TF 87004653 69 ایران 36 ش���ماره موت���ور
ش���ماره شاس���ی NAAD 5 c 345  kY 721061 بنام 
عاطفه فردین فرزند خسرو مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است . ف
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برگ سبز خودرو س���واری پراید131SL  مدل 1391 
رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 4482826 
و ش���ماره شاس���ی S1412290051717 و ش���ماره 
انتظام���ی 792 ه 84 ای���ران 12 به مالکیت مهدی 
حفاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری رنو تیپ ل���وگان L90 رنگ 
سفید روغنی سال 1390 به شماره شهربانی82 ق 197 
ایران 42 و شماره بدنه NAPLSRALD 91094278 و 
شماره موتور K4MA690W052341به مالکیت علی 
اکبر عصار نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.
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 دهیاری سراب کوشک نیشابور در نظر دارد فراخوان آسفالت به شماره )سیستمی( 2001095723000005 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

تمامی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )به صورت برخط( برای تمامی صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورد.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/29

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/04
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/16
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/17

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی مبلغ 500/000/000 ریال 
اطالعات تماس و نشانی دستگاه: نیشابور -بخش مرکزی-دهیاری سراب کوشک - 09154809989 

 سینا زینلی- دهیار روستای سرآب کوشک نیشابور

مناقصه عمومی یک /دو مرحله ای-فراخوان 
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      صفحه1
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

آسانسور ها ی حرم مطهر حضرت رضا)ع(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره تجدید ارزیابی کیفی خرید 81 دستگاه هیدروکلریناتور به شرح ذیل از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم    www.setadiran.ir 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/03/02می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 
عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق استعالم ارزیابی کیفی:
الف - مهلت دریافت اوراق استعالم: 1401/03/09   ب– مهلت تحویل اوارق استعالم:         1401/03/23

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

»آگهی ارزیابی کیفی« 

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

 ارزیابی کیفی خرید81دستگاه هیدروکلریناتور1
20010014460000029بدون پکیج

8.100.000.000
هشت میلیارد ویکصد میلیون ریال
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آگهی فراخوان عمومی ایده های اقتصادی و جذب سرمایه گذار  
سازمان فردوس های شهرداری مشهد

سازمان فردوس های شهرداری مشهد در راستای بهره برداری بهینه از اراضی متعلق به خود در آرامستان بهشت رضا علیه السالم
 و آرامستان رضوان و با هدف حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و اجرای طرح های اقتصادی در نظر دارد 
سرمایه گذاران و شرکت های مرتبط در حوزه های زراعت و کشاورزی، اقتصادی، طرح های نوین خدمت رسانی به شهروندان و 
پروژه های عمرانی و ... را شناسایی و جذب نماید. لذا ایده پردازان، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران عالقه مند می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماسهای زیر ارتباط حاصل نموده و تا مدت سه هفته از تاریخ انتشار این آگهی جهت 

اعالم آمادگی و ارائه پیشنهادات خود به آدرس های زیر مراجعه نمایند.
آدرس: مشهد- بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی 32- بلوار عصمتیه- نبش عصمتیه 1 - جنب پمپ گاز- سازمان فردوس ها 

–دبیرخانه - تلفن تماس : 36236202 – 051 
مشهد- جاده کالت- بعد از پاسگاه خلق آباد- 10 کیلومتر به سمت آرامگاه فردوسی- آرامستان رضوان- ساختمان اداری- 

حوزه اقتصادی  - تلفن تماس : 36201486 – 051 داخلی 134

امور قراردادها و 
پیمان های سازمان 

فردوس های 
شهرداری مشهد

آگهي مناقصه مرحله دوم
 شرکت قند تربت حـیدریه

شرح در صفحه 5
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بیمه ها در 
موضوع سرقت 
کمک حال مردم 
نیستند
به گزارش مهر، 
اصغر جهانگیر؛ 
معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه 
گفت: اغلب بیمه ها 
تاکنون به معنای 
کامل کمک حال مردم 
در سرقت نشده اند 
و بیشتر به عنوان 
سازمان درآمدی 
ایفای نقش می کنند. 
بیمه ها هنگام بیمه 
کردن خودروها یا 
منازل باید الزامات 
آموزشی داشته 
باشند؛ مثاًل اگر قرار 
است منزلی بیمه 
سرقت شود راه های 
پیشگیری از سرقت 
نیز در دستور کار 
قرار گیرد.

اعظم طیرانی    پــس از نهاد 
خانواده، مدرسه مهم ترین نهاد 
آمــوزشــی بـــرای انتقال بــاورهــای 
ــای فرهنگی و  اعتقادی، ارزش هـ
قومی به نسل حاضر است. این 
مجموعه می تواند با بهره مندی از 
ابزارهای موجود، تصویری ملموس و قابل درک از این 
مفاهیم هویت ساز ارائه دهد. احمد محیط طباطبایی، 
رئیس ایکوم ایــران چندی پیش در گفت  وگویی با 
ایسنا از بی بهره بودن کتاب های درسی به ویژه کتاب 
اول دبستان از هرگونه هویت و نشانه های ایرانی گفته 
بود و اینکه این کتاب ها را نمی توان ایرانی دانست. این 
در حالی است که رئیس سابق سازمان پژوهش ها و 
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش نگاهی متفاوت 
دارد و می گوید: کتاب های درسی ما الیه های مختلف 
هویت ایرانی را به نمایش می گذارند. گفت وگوی ما را با 

حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان بخوانید.

توجه به عناصر ملت ساز  ◾
حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان، رئیس 
سابق سازمان پژوهش ها و برنامه ریزی درسی آموزش 
و پرورش در پاسخ به این پرسش می گوید: آموزش و 
پرورش سه وظیفه اصلی دارد که شامل ملت سازی، 
نــظــام ســازی و دولــت ســازی مــی شــود و در ایــن میان 
آمــوزش و پــرورش در حــوزه ملت سازی نقش مؤثری 

ایفا می کند.
 ملت ما متشکل از اقوام مختلف، لهجه ها، زبان ها 
و گویش های متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد 
آن اســت که همه دانــش آمــوزان احساس می کنند 

ایرانی هستند. آن ها از همان نخستین روز بازگشایی 
مــدارس، مقابل پرچم کشورمان می ایستند و به آن 
ادای احترام می کنند. نخستین تصاویر صفحات 
کتاب های درسی اول ابتدایی تصاویر پرچم و نقشه 
ایران است، زبان کتاب ها فارسی است و همه این ها 
هویت ساز هستند. در سال های ابتدایی، به دلیل 
آنکه دانش آموزان هنوز زبان لفظی را آموزش ندیده اند، 
تصاویر کتاب ها بخش هایی از هویت ایرانی را در میان 
اقــوام مختلف و استان های متعدد نشان می دهد. 
همچنین در کتاب ریاضی اول ابتدایی این هویت 
به اشکال مختلف به تصویر کشیده می شود. در 
واقع در مقطع ابتدایی تکریم هویت ایرانی به گونه ای 
اســت کــه همه دانـــش آمـــوزان احــســاس کنند پیرو 
نظامی سیاسی به نام جمهوری اسالمی، کشوری 

به نام ایران با اقلیت های دینی متفاوت و دارای زبان و 
تاریخ مشترک هستند. رئیس مرکز مطالعات فقهی 
تعلیم و تربیت اضافه می کند: همچنین در کتاب های 
زبــان و ادبیات فارسی، دانــش آمــوزان با استفاده از 
ضرب المثل ها، فولکلورها، قصه ها و داستان هایی که 
هویت واحد ایرانی دارند، با آثار فرهنگی کشور آشنا 
می شوند. در کتاب مطالعات اجتماعی نیز به عناصر 
ملت ساز توجه شده تا هویت ایرانی تقویت شود. در 
کتاب تاریخ نیز به هویت های دوره های مختلف ایران 
پرداخته شده و پس از آن در کتاب های درسی متوسطه 
اول، عناصر تاریخی، چهره های تاریخ ساز ایرانی و 
شخصیت هایی که در استقالل و تمامیت ارضی ایران 
نقش داشته اند، معرفی شده اند. حتی داستان هایی 
دربــاره شخصیت های انقالبی در کتاب های درسی 

آورده شــده تا هویت ایــرانــی اسالمی انقالبی برای 
دانش آموزان تقویت شود. 

کتاب های درسی ما و دیگران ◾
بهرام محمدیان یادآور می شود: آموزش و پرورش تالش 
کرده در تألیف کتاب های درسی به معارف مدنی که 
هویت مدنی ایرانی را نشان می دهد نیز توجه کند و 
اگر این کتاب ها را بررسی کنید خواهید دید کتاب های 
درسی ما با کتاب های درسی سایر کشورهای فارسی 
زبان متفاوت است. به عنوان نمونه روی جلد کتاب 
فارسی اول ابتدایی افغانستان نوشته شده )کتاب 
صنف اول( و باآنکه زبانشان فارسی است، از ظاهر 
کتاب و نــوع کتاب سازی معلوم می شود ایــن کتاب 
ایرانی نیست. یا در کتاب های درسی تاجیکستان با 
اینکه در تهیه و تدوین برخی از آن ها کارشناسان ما 
مشارکت داشته اند و به نوعی لهجه فارسی ایرانی به 
آنجا سرایت کرده است، هر بیننده ای متوجه خواهد 
شد کتاب درسی آن ها، ایرانی نیستند، چون عناصر 
هویت ساز ایرانی با عناصر هویت ساز تاجیکستان 
متفاوت اســـت. همچنین اگــر بــه کتاب های درس 
تاریخ اســالم سایر کشورهای اسالمی توجه کنید، 
مشخص می شود کتاب درسی ما تاریخ اسالم ایرانی 
است، نه تاریخ اسالم حجاز و یا تاریخ اسالم عراق؛ زیرا 
باوجود هویت اسالمی مشترکی که با این کشورها 
داریم تفاوت هایی در کتاب های درسی ما وجود دارد 
و این نشان می دهد هویت ایرانی به طور مستقل در 
کتاب های درسی ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.  
وی با تأکید بر اینکه کتاب های درسی عناصر سازنده 
مختلفی در تصویرسازی دارند، می گوید: ما نمی توانیم 

برای کتاب های درسی اول ابتدایی از عکس مسجد 
شیخ لطف هللا اصفهان و یــا سپهساالر استفاده 
کنیم، اما در کتاب های درسی سایر پایه های تحصیلی 
عکس هایی از مسجد شیخ لطف هللا، مسجد آقا بزرگ 
کاشان، مسجد کبود تبریز، مسجد جامع یزد و مسجد 

گوهرشاد حرم مطهر رضوی استفاده شده است. 

الیه های مختلف هویت ایرانی ◾
بهرام محمدیان با اشاره به اینکه کتاب های درسی ما 
الیه های مختلف هویت ایرانی را به نمایش گذاشته اند، 
می افزاید: در کتاب های درسی آموزش و پرورش عالوه 
بر الیه هویت انقالبی اسالمی ایرانی، هویت های قومی، 
هویت های اقلیت های دینی و مذهبی و سایر عناصر 
هویت ساز از جمله صنایع دستی، آثار باستانی، آداب و 
سنن، ادبیات عامیانه، سرودها، ترانه ها و آیین هایی نظیر 
جشن نوروز اسالمی مورد توجه قرار گرفته و در کتاب های 
استان شناسی نیز به طور ویژه به جزئیات توجه شده 
است. به عنوان مثال در کتاب درسی خراسان شناسی 
نه تنها فرش کاشمر، بلکه انار کاشمر هم معرفی شده، 
در کتاب درســی استان شناسی آذربــایــجــان غربی، 
اصفهان و تهران چند کلیسای مختلف و در کتاب 
استان شناسی یزد، یکی از آتشکده های قدیمی این 
استان معرفی شده که همه این مــوارد نشان دهنده 
ایرانی بودن کتاب های درسی است. با این حال باید 
توجه داشته باشیم که کتاب های درســی، کتاب های 
علمی هستند و ظرفیت مشخصی دارند که مؤلفان 
باید در ظرفیت تعیین شده، به هویت های مشترک همه 
ایرانیان توجه کنند و صفحه های آن ها باید با صفحه 

آگهی روزنامه ها متفاوت باشد.

رئیس سابق سازمان پژوهش ها و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس بیان کرد

سهمکتابهایدرسیازهویتسازیبرایدانشآموزان

ددستچينستچين

حجت االسالم محی الدین 
بهرام محمدیان

رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت

برنامه درسی یک نظامواره به هم پیوسته در 
هم تنیده است که باید همه هویت ملت ایران را 

در آن در نظر بگیریم، به طوری که اگر تصویر 
مقبره  الشعرای تبریز را در کتاب های درسی 

استفاده می کنیم باید از تصاویر حافظیه 

شیراز، آرامگاه بوعلی سینا در همدان و خیام 
نیشابور نیز بهره بگیریم یا اگر تصویری از 

خانواده به کار می بریم باید خانواده های 
متفاوت را به تصویر بکشیم، خانواده هایی که 

بعضی روی فرش، بعضی روی مبل و بعضی 

روی موکت می نشینند، اما باید در این سه 
تصویر از یک نماد به عنوان هویت ملی ایرانی 

استفاده کنیم که در همه این خانواده ها مشترک 
باشد تا مشخص کند این خانواده، یک خانواده 

ایرانی است.
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تخلف در نخستین روز امتحانات! ◾
محسن زارعـــی، رئیس مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آمــوزشــی به ایسنا گفت: 
متأسفانه در نخستین روز امتحانات نهایی 
پایه دوازدهـــم و نیم ساعت پــس از شــروع امتحان، 
تصویر برگه امتحانی در فضای مجازی انتشار یافت که 
بالفاصله حوزه های عامل انتشار شناسایی و دستور 

برخورد با متخلفان ابالغ شد.

برای حفظ توله یوز سوم  تالش می کنیم ◾
علی سالجقه، رئیس ســازمــان حفاظت 
محیط زیست به باشگاه خبرنگاران گفت: 
تمام تالش خود را برای حفظ توله یوز سوم 
می کنیم. تولد توله یوز های آسیایی در اســارت، یک 
فرایند کامالً علمی است. در مورد تلفات دو توله یوز پس 
از اعالم نتیجه گزارش هیئت حقیقت یاب، با قصور های 

احتمالی برخورد می شود.

شرط افزایش رشته های پزشکی ◾
پروفسور محمداسماعیل اکــبــری، پدر 
پزشکی جامعه نگر ایــران به ایرنا گفت: 
باید مشخص شود پول و هزینه آموزش 
و تربیت این پزشکان را چه کسی می خواهد بدهد. 
نمی شود دائم از جیب مردم پول برداریم. این افرادی 
که تربیت می شوند، باید مولد باشند و تولید ثروت 

کنند.

مدرسان کنکور در نقش شومن ها ◾
پروفسور مجتبی شمسی پور، رئیس انجمن 
ــران بــه ایسنا مــی گــویــد: برخی  ــ شیمی ای
مدرسان کالس های کنکور مثل ُشومن ها 
هستند؛ در تلویزیون می گویند: به شما فرمولی یاد 
می دهم که می توانید ۲۰درصد سؤال های شیمی را پاسخ 
دهید. این حرف ها خنده دار است. بچه ها را فقط فرمولی 

بار می آورند، بدون اینکه درس را به درستی بفهمند. 
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

شهرداری كرمان در نظر دارد جهت انجام پروژه احداث دیوار بتنی 
مبلغ  با  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  كرمان  ایثار  پل  مسلح 

مبلغ  و  ماه   3 قرارداد  مدت  نماید.  اقدام  ریال   10.713.987.827 اولیه  برآورد 
تضمین شركت در مناقصه 540.000.000 ریال می باشد .

پیمانکاری در رشته  دارای گواهی صالحیت  و حقوقی كه  كلیه اشخاص حقیقی   
راه ، راه آهن و باند فرودگاه هستند ، می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ 
1401/2/29 لغایت 1401/3/9 و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 1401/3/19 از طریق 
سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند.  بازگشایی پاكتها مورخ  1401/3/21 
. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی  انجام  می شود 

آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شركت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای كلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند.                            شناسه آگهی 1321211

آگهی مناقصه عمومی   
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آگهی تجدید مزایده فروش ملک شهرداری - نوبت اول
ش�هرداری بجن�ورد در نظ�ر دارد ی�ک باب منزل مس�کونی در دو طبقه ب�ه پالک ثبت�ی 4285 فرع�ی از 169 اصلی بخش 2 به ش�ماره مزایده  
2001005297000002 مش�خصات ذیل با کاربری مس�کونی و قابلیت تجاری را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت 

دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش�رکت در مزایده 

محقق سازند.
1-تاریخ انتشار مزایده درسامانه 1401/3/3 می باشد

2-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه/ : تا ساعت 14:15 تاریخ 1401/3/10
3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:15 تاریخ 1401/3/21

4-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 14:30 تاریخ 1401/3/23
شهردار ی بجنورد اطالعات دستگاه مزایده گذار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن 32222110-14   

زمینمتراژ  مفید )مترمربع(ردیف متراژ 
 )متر مربع(

تضمین )ریال(مبلغ پایه) ریال (محل ملکكاربری

1
86همکف

124.35
بجنورد، حاشیه بلوار پیلوت

فلسطین، )فرعی بلوار(
پالک 8 و 26

36.000.000.0001.800.000.000 مسکونی73.5طبقه اول
مسکونی73.5طبقه دوم

ش��هرداری قوچان از توابع اس��تان خراس��ان رض��وی در نظ��ر دارد قیر مورد 
نیاز خ��ود را جهت مصرف در معابر از محل اعتبارات دولتی از طریق س��امانه 
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir و به شماره مناقصه 
2001091163000003  تهی��ه نماید.لذا متقاضی��ان می توانند با در نظر گرفتن 

شرایط و مشخصات ذیل نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1401/2/27

مهلت دریافت اسناد مزایده: 
ساعت 8 مورخ  1401/3/4  لغایت ساعت 13 مورخ  1401/3/16

مهلت ارائه پیشنهاد : 
ساعت از ساعت 8  تاریخ 1401/2/27  لغایت ساعت 14 مورخ   1401/3/26

تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ 1401/2/27 لغایت ساعت 14  مورخ  1401/3/26  
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ   1401/3/26

  زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ       1401/3/28              
  زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ    1401/3/29

 مبلغ کل اوراق:   14.200.000.000  ریال  
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:   710.000.000   ریال
نحوه پرداخت : تعداد دو فقره اوراق خزانه )اخزا( : 

1- اخ��زا 002  به مبل��غ 4.106.000.000  ری��ال و مبل��غ 10.000.000.000 ریال به 

سررسید 1403/10/24 
2- اخزا 005  به مبلغ 94.000.000 ریال به سررسید       1403/6/26

باس��تناد نامه ش��ماره 57/28111 م��ورخ 1400/2/27 وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارای��ی )خزانه داری کل کش��ور( باتوجه به بند 12 م��اده 1 آئین نامه اجرایی 
موصوف به اطالع می رس��اند مطابق تصمیمات اتخاذ ش��ده در کمیته موضوع 
جزء 1 بند ک تبصره 5 قانون بودجه س��ال جاری، نرخ حفظ قدرت خرید اس��ناد 

خزانه اسالمی برای سال 1400 معادل 15٪ تعیین گردید.
------------------------------------------------ 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمین شرکت 
در مناقصه ، ارس��ال پیش��نهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه 

گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات ش��امل مشخصات، شرایط و نحوه اجرای موضوع مناقصه در برد 

اعالن عمومی سامانه مناقصه ، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ، در سایت سامانه
بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر" وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300
شهرداری قوچان 

آگهی مناقصه عمومی خرید قیر شهرداری قوچان

40
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کارت خودرو و کارت سوخت  خودرو سواری رنو تندر 90 مدل 
 100017827RR091155 1396 رنگ سفید شیری  به شماره موتور
و ش����ماره شاس����ی NAALSRBYWHA605480 به ش����ماره 
انتظام����ی 599 ه 66 ای����ران 66 به مالکیت  ایمان شمس����ائی 

قهیازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودروی س���واری س���ایپا 131SE مدل 
1396 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 42 
 M۱۳/۵۹۳۹۷۲۱ ایران 238 ن 23 شماره موتور
ب���ه   NAS411100H1040581 شناس���ایی  ش���ماره 
مالکیت محمدعلی کش���ور دوست مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,4
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ش���ماره  ب���ه  م���دل 1389  پرای���د132  خ���ودرو  کارت 
شاس���ی   ش���ماره  ب���ه  انتظامی93ای���ران734ن19 
S1422289154864 و ش���ماره موتور  3451427 به 
مالکی���ت  آقای علی امینی  مفق���ود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

40
10
23
49

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، بیمه و کارت خودروی پژو پارس مدل 
1401 رنگ سفید به شماره انتظامی74 ایران 474 
ط 96 ش���ماره موت���ور 124K1667883 و ش���ماره 
شاس���ی  NK900701 به مالکیت مهدی قاسمیان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ف
,4
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1

بدین  وسیله به اطالع همگان می رساند که 
سند کمپانی خودرو اینجانب ابوالفضل 
خرمکی مرب���وط به خودرو س���واری پژو 
پ���ارس رنگ س���فید مدل س���ال 1401 به 
ش���ماره پالک 74 ای���ران 474 ط 96 به 
شماره موتور  124K1667883 و شماره 
شاس���ی  NK900701 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ



دایی: دوست ندارم 
مربیگری کنم

در هفته های اخیر 
حرف و حدیث های 
زیادی درباره آینده 

همکاری یحیی 
گل محمدی و 

پرسپولیس مطرح شد. 
در همین زمینه علی 
دایی در گفت وگو با 

ایسنا ضمن رد مذاکره 
با پرسپولیس اظهار 

کرد: من هیچ گونه 
مذاکره ای با آقای 

درویش برای قبول 
هدایت پرسپولیس 

انجام نداده ام. نه تنها 
مذاکره ای انجام نشده 

بلکه من فعاًل دوست 
ندارم در ایران مربیگری 

کنم.
متأسفانه برخی 
با آوردن نام من 

می خواهند پرسپولیس 
و کادر این تیم را تحت 

فشار قرار دهند.

در  حاشيه

تیم ملی 
فوتسال به 

تورنمنت تایلند 
دعوت شد 

رسانه های تایلندی 
نوشتند فدراسیون 

فوتبال این کشور 
مشغول سازماندهی 

یک تورنمنت فوتسال 
تدارکاتی، برای 

آماده سازی تیم ها 
جهت شرکت در جام 
ملت های آسیاست. 

رئیس سازمان توسعه 
فوتسال تایلند، این 
موضوع را اعالم کرد 
و گفت که تیم ملی 

فوتسال ایران نیز در کنار 
مراکش،  فرانسه و جزایر 
سلیمان به این تورنمنت 

دعوت شده است. 
یکی از تیم های ژاپن، 

ویتنام و ازبکستان نیز 
به این رقابت ها اضافه 

خواهند شد.

خبرخبر
روزروز

  سون
فصل فوق العاده برای بازیکن کره ای 
تاتنهام با عنوان آقای گلی مشترک 

به پایان رسید. سون هیونگ مین 
توانست به صالح رسیده و با این 

بازیکن در این عنوان مهم شریک شود.

  نیمار 
پاری سن ژرمن نام نیمار را در 

لیست فروش خود قرار داده 
.ظاهراً با دستور مستقیم از قطر، 
این اتفاق در جریان ایجاد انقالب 

در پی اس جی افتاده است.

  لواندوفسکی 
مهاجم بایرن با 35 گل، باالتر از همه 

مهاجمان مطرح فوتبال اروپا، بهترین 
گلزن فصل باشگاهی 22-2021 شد. او 

باالتر از شیک )24 گل( هالند )22 گل( 
آقای گل بوندس لیگا شد.

هفته بیست و نهم 
ــر فــوتــبــال  ــرت لــیــگ ب
ایران امروز با هشت 
دیـــدار در شهرهای 
پیگیری  مــخــتــلــف 
می شود که سه تیم 
نــامــزد سقوط نفت مسجدسلیمان، 
فجرسپاسی و شهرخودرو باید به مصاف 
رقبای خود بروند. نفت مسجدسلیمان 
ــادان اســت،  ــ مــیــزبــان صنعت نفت آب
فجرسپاسی در تبریز میهمان تراکتور 
است و شهرخودرو در تهران به مصاف 
پرسپولیس می رود. در جدول رده بندی، 
ــا ۲۰ امتیاز  نــفــت مسجدسلیمان ب
در رده چهاردهم اســت و فجر با ۱۷ و 
شهرخودرو با ۱۶ در رده هــای پانزدهم و 
شانزدهم هستند.احتماالت سقوط دو 
تیم از این سه تیم در فاصله یک هفته 
مانده به پایان بیست و یکمین دوره لیگ 

برتر به شرح زیر است:

پیروزی، تساوی و شکست هر سه تیم ◾
بــا وجـــود اینکه فجر و شــهــرخــودرو در 
هفته بیست و نهم کار سختی در تبریز 
ــد، امــا در صــورت پیروزی  و تــهــران دارنـ
این دو تیم و همچنین برتری شاگردان 
مهاجری در شــهــرآورد نفتی ها، هر دو 
تیم فجرسپاسی و شهرخودرو به لیگ 
یک سقوط خواهند کرد؛ زیرا اختالف 
شــهــرخــودرو بــا نفت رده چهاردهمی 

در فاصله یک هفته به پایان لیگ، ۴ 
امتیاز باقی می ماند و هفته آخر کفاف 
ــردان ســیــدعــبــاســی را  ــاگـ بــازگــشــت شـ
نــمــی دهــد. همچنین اخــتــالف فجر با 
نفت مسجدسلیمان نیز همان ۳ امتیاز 
می ماند اما به دلیل قانون بازی رو در رو، 
این شیرازی ها هستند که راهــی لیگ 
یک می شوند؛ زیرا نفت موفق شده بازی 
رفت را ۲ بر صفر پیروز شود و در بازی 
برگشت نیز دو تیم به تساوی بدون گل 

رضایت دادند.

پیروزی نفت و امتیاز از دست دادن  ◾
فجر و شهرخودرو

اگر نفت بتواند صنعت نفت را شکست 
ــیــم هــای فــجــر و  دهـــد و هـــر کــــدام از ت
شهرخودرو امتیاز از دست دهند، نفت 
در لیگ باقی می ماند و فجر و شهرخودرو 

راهی دسته یک خواهند شد.

ــفــت، شــکــســت فــجــر و  ◾ شــکــســت ن
تساوی شهرخودرو

اگر نفت و فجر هر دو شکست بخورند، 
فجر به دسته پایین تر سقوط می کند و 
در این بین اگر شاگردان سیدعباسی در 
شهرخودرو بتوانند مقابل پرسپولیس 
به تساوی برسند، اختالف شهرخودرو 
و نفت در فاصله یک هفته مانده به 
پایان لیگ به ۳ امتیاز کاهش می یابد 
و با توجه به بازی رو در روی دو تیم، کار 

به هفته آخر کشیده می شود؛ زیــرا که 
نفت در بازی رفت و شهرخودرو در بازی 
برگشت توانستند حریف خود را با یک 

گل شکست دهند.

شکست یا تساوی نفت و پیروزی  ◾
شهرخودرو  و فجر

اگر نفت مسجدسلیمان شکست بخورد 
و فجر و شهرخودرو بتوانند میزبانان خود 
در هفته بیست و نهم را از پیش رو بردارند، 
اختالف آن هــا با شــاگــردان مهاجری به 
ترتیب بــه صفر و یــک امــتــیــاز کاهش 
پیدا می کند و همه چیز به هفته آخر 
کشیده می شود. سیدعباسی سرمربی 
شهرخودرو در مورد آخرین شانس های 
این تیم می گوید: من از بازیکنانم دفاع 
می کنم. همه از مشکالت ما خبر دارند و 
ما تنها جایی که مشکل نداشتیم بخش 
بازیکنان بود. ما از نظر امتیازی به حقمان 
نرسیدیم و بدشانسی هم دست از سر 
ما برنداشت. همه چیز علیه تیم ما بود و 

خوش اقبال نبودیم. 

برنامه این هفته رقابت ها ◾
سه شنبه ۳ خرداد ساعت ۲۰:۰۰

نفت مسجد سلیمان -صنعت نفت/ 
ذوب آهن-نساجی/ فوالد-سپاهان/ 
تراکتور-فجر/ پرسپولیس-شهرخودرو 
/مس رفسنجان-استقالل/ آلومینیوم 

-پیکان/ هوادار-گل گهر

آخرین تالش های قعرنشینان برای ماندن

ناقوس سقوط
یادداشت

نگاهی به وعده های هاشمی جواهری

 ریل گذاری کج 
در ورزش خراسان رضوی

سینا حسینی   سرپرست اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در نخستین مصاحبه تفصیلی 
خــود پس از قــرار گرفتن در ایــن جایگاه نکات 
متعددی را به عنوان دغدغه های خود دربــاره 
وضعیت ورزش استان مطرح کرد تا اهالی ورزش 

با دیدگاه های وی کامالً آشنا شوند. 
نکته مهمی که علی اکبر هاشمی جواهری به 
آن اشــاره کــرد، موضوع تغییرات گسترده در 
هیئت های ورزشی استان بوده است. هرچند 
توصیف آقای سرپرست درباره برخی هیئت ها 
کــامــالً درســت اســت کــه مــاه هــا درب برخی از 
آن هــا بــاز نشده امــا برخی هیئت های ورزشــی 
که جزو پرکارترین های ورزشــی استان نیز قرار 
گرفته بودند نیز دستخوش تغییر و تحوالت قرار 
گرفتند، به شکلی که برای خیلی ها این تغییر، 
اصول و قاعده ای نداشت، اما از آنجا که میل و 
سلیقه آقای جواهری بر انجام آن بود، بدون فوت 
وقت عزل و نصب ها عملیاتی شد تا تغییرات 
اتوبوسی کامالً در بدنه ورزش استان شکل گیرد. 
حاال باید از آقای جواهری پرسید متر و معیار 
بــرای تشخیص هیئت های فعال و غیر فعال 

چه بود است؟
دومین مسئله تأکید ویژه سرپرست اداره کل به 
حضور تمام وقت مدیران جدید است؛ نکته ای 
که ابهامات بسیار زیــادی را در دل خــود جای 
داده است! اینکه چنین تفکری در ساختار کالن 
و مدیریت حاکم در اداره کل ورزش و جوانان 
وجــود داشته، اتفاق خوشایندی است اما آیا 
این موضوع شامل شخص هاشمی جواهری 
نیز خواهد شد یا اینکه آقــای رئیس خود را از 
این قانون جدا می داند و می خواهد همچنان 
مدیریت کلینیک ویژه ، تدریس در دانشگاه و 
حضور در هیئت علمی را در موازات اداره ورزش 

خراسان رضوی ادامه دهد!
از طرفی اعضای شورای شهر و مدیران شهری که 
مسئولیت نظارت و قانون گذاری را در خصوص 
رفاه حال مردم بر عهده دارند آیا واقعاً می توانند 
به صــورت تمام وقــت در هیئت فعالیت کنند 
یــا صــر فــاً بیان ایــن مسئله کــاربــرد تبلیغاتی و 
نمایشی دارد تا افراد بدون سابقه در اداره کل 

پست بگیرند.
مسئله دیگر اینکه علی اکبر هاشمی جواهری 
مدعی شده برای سامان بخشیدن به وضعیت 
ــده  و  بغرنج ورزش خــراســان وارد صحنه شـ
می خواهد این فضا را به کلی اصالح کند! برای 
اثبات این ادعا چه ضمانتی وجود دارد تا اهالی 
ورزش خراسان مطمئن شوند اشتباهات دوره 
مدیریتی هاشمی جواهری برای دومین بار تکرار 
نمی شود؟ قاعده مدیریتی ایجاب می کند هر 
مدیری خــود را منجی معرفی کند، امــا وقتی 
می توان درباره آن ها قضاوت مطلوبی داشت که 
عملکرد روشنی از آن مدیر رویت شود، در غیر 
این صورت در حوزه شعار و وعده این توانایی نزد 
تمام مدیران وجود دارد که خود را منجی حوزه 

منصوب شده، بدانند.
ــه امـــروز  ــا ب  و امـــا مسئله مــهــم دیــگــر ایــنــکــه ت
ــادی در ورزش خراسان  کــارگــروه هــای بسیار زی
راه اندازی شده تا شاید به واسطه فعالیت آن ها 
ورزش استان از این حالت رنجور و بیمارگونه 
فاصله بــگــیــرد، امــا نــه تنها شکل گــیــری این 
کــارگــروه هــا  مفید به فایده نــبــوده، بلکه گاهی 
هزینه های سنگین مالی و اعتباری روی دست 
ورزش گذاشته است. به همین دلیل الزم است 
به سرپرست اداره کل هشدار دهیم این روش و 
شیوه مدیریتی از هم اکنون محکوم به شکست 

خواهد بود.
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پول پرسپولیس در جیب شهرخودرو  ◾
باشگاه پرسپولیس دیروز بخشی از مطالبات باشگاه 
شهرخودرو مشهد را پرداخت کرد.  به گزارش تسنیم 
باشگاه پرسپولیس دیــروز بخش دیگری از مطالبات 
خود به باشگاه شهر خودرو بابت رضایت نامه یحیی 
گل محمدی و کادر فنی این تیم را پرداخت کرد. باشگاه 
پرسپولیس پیش از این ۲میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به 

حساب باشگاه شهرخودرو واریز کرده بود.

عنایتی: هوادار واگذار نمی شود، من هم می مانم  ◾
رضا عنایتی، سرمربی تیم فوتبال هوادار گفت: جلسه 
خوبی در باشگاه برگزار و صحبت های خوبی انجام شد. 
چیزی که مربوط به ما بوده است و در برنامه مان، خدا 
را شکر توانستیم اجرا کنیم و باشگاه نیز در حال انجام 
تعهداتش اســت. یکسری شایعه شده بود که شاید 
تیم واگذار شود که مالک باشگاه اعالم کرد این اتفاقات 

رخ نخواهد داد. 

تارتار در ذوب آهن ماندنی شد ◾
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای یک سال 
دیگر به همکاری اش با این باشگاه ادامه خواهد داد.  بعد 
از مذکرات صورت گرفته بین علی احسانی مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن اصفهان و مهدی تارتار سرمربی این 
تیم، قرارداد همکاری بین آن ها برای یک سال دیگر تمدید 
شد. تیم فوتبال ذوب آهن با ۳۶ امتیاز در رده هفتم جدول 

رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد.

بنا: تا حاال این قدر مختار نبودم ◾
سرمربی تیم ملی دربــاره وضعیت تیم ملی گفت: در 
این ۱۷ سال هیچ وقت به اندازه االن اختیار نداشته ام، 
همه چیز عالی است و فکر می کردیم بازی های آسیایی 
را داریــم که از لغو شــدن آن متأسف شــدم. بازی های 
کشورهای اسالمی از آسیایی در کشتی فرنگی باالتر 
است. االن دیگر چین و ژاپن نیستند، اما آذربایجان و 

ترکیه و مراکش هستند.

ــیــک و  منچسترسیتی در یــک بـــازی بــســیــار درامــات
ــال را  فــوق الــعــاده مــوفــق شــد بــا نتیجه ۳-۲ اســتــون وی

شکست دهد تا فاتح لیگ برتر انگلیس شود.
پپ گواردیوال در پایان بازی گفت: » ما اسطوره هستیم. 
وقتی در این کشور از پنج قهرمانی ممکن چهار مورد آن ها را بدست 
می آورید، بدان معناست که این بچه ها واقعاً خاص هستند. ما در 
یادها خواهیم ماند. اولین بار با ۱۰۰ امتیاز، دومین مرتبه در برایتون، 
سومین بار بدون حضور هــواداران. وای اما پیروزی با هوادارانمان 
بهترین اتفاق است! آخرین بازی خاص است و احساسات بسیار 

زیادی در دیدار مقابل استون ویال وجود داشت«.
گواردیوال در ادامه به تمجید از رقیب منچسترسیتی یعنی لیورپول 
پرداخت و گفت: » من هرگز در زندگی ام تیمی مانند لیورپول را 
ندیده ام. می دانم چقدر سخت است اما آن ها به ما کمک می کنند 

فصل به فصل تیم بهتری باشیم. تبریک بزرگ به آن ها«.
گواردیوال درباره روزهای سخت پس از شکست مقابل رئال مادرید 
در لیگ قهرمانان اروپا گفت: »ما اینجا در لیگ برتر رقبای بسیار 
دشواری داریم. ما دو ماهِ واقعاً سخت را در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
اروپــا تجربه کردیم، اما درنهایت دوبــاره توانستیم این قهرمانی را 

بدست بیاوریم«.
گــواردیــوال در پاسخ به این پرسش که آیا پس از قهرمانی در لیگ 
برتر به تمدید قرارداد با منچسترسیتی فکر می کند یا خیر  گفت: 
»من حاال فقط به گلف بازی کردن احتیاج دارم. فصل آینده بسیار 
سخت خواهد بود و ما بارها و بارها برای دفاع از تاج و تخت خود 
تالش خواهیم کرد. من در حال حاضر خیلی خسته هستم و هر 
فصل هم سخت تر از قبل می شود. با این حال من هرگز به باشگاه 

خیانت نمی کنم«.
سرمربی منچسترسیتی درباره اینکه تیمش توانست در عرض پنج 
دقیقه سه بار گلزنی کند و به بــازی برگردد نیز گفت: »من با رئال 

مادرید تماس گرفتم و آن ها توصیه های خوبی به من کردند«.
بعد از پایان بــازی هـــواداران منچسترسیتی وارد زمین شدند و به 
اولسن دروازه بان استون ویال نیز حمله کردند. گواردیوال ضمن ابراز 
تأسف بابت این موضوع گفت: »من به نمایندگی از باشگاه از اولسن 
و استون ویال عذرخواهی می کنم و بابت این مسئله متأسفم. همیشه 
دشوار است که درک کنم چرا هــواداران چنین واکنش هایی نشان 
می دهند. امیدوارم کسانی را که این کار را انجام داده اند؛ پیدا کرده و 

مجازات کنیم؛ چرا که سزاوار آن هستند«.

گواردیوال: ما اسطوره ایم و در یادها می مانیم

برای قهرمانی از رئال  کمک گرفتم! 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

مهدی طارمی پس از یک فصل استثنایی 
در پورتو که توانست ۲۰ گل به ثمر رساند و 
۱۲ پاس گل بدهد و نقش اصلی در تیمش 
برای رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر پرتغال 
را داشته باشد، در فینال جــام حذفی نیز 
یک تنه تیمش را صاحب یک برد پُر گل و 

البته کسب دوگانه در فصل ۲۲-۲۰۲۱ کرد.
پــورتــو در دقیقه ۲۱ بــا خطایی کــه در 

مــحــوطــه جــریــمــه تـــونـــدال روی 
اوتــاویــو اتفاق افــتــاد، صاحب 

یــک ضــربــه پنالتی شد 
کــه مــهــدی طــارمــی با 
یک ضربه مطمئن 
تـــــوپ را بـــرخـــالف 
جــهــت دروازه بـــــــان 
ــه سمت  حــریــف، ب
راست خود زد تا گل 

اول تیمش را به ثمر 
رساند.

در دقیقه ۶۴ داور تصمیم 
ــنــی ویـــدئـــویـــی یک  ــی ــازب ــه ب بـ

ــه پــنــالــتــی در  صــحــنــه مــشــکــوک ب
محوطه جریمه توندال گرفت که پس 
از حضور در کنار زمین، برای دومین 
بار در این مسابقه برای پورتو پنالتی 

تشخیص داد.
طارمی که پیش از بــازی فینال فقط 

یک گل در رقابت های جــام حذفی به ثمر 
رسانده بود، این فرصت را داشت تا در بازی 
با دو ضربه پنالتی دبل کند، اما ضربه پنالتی 
او در دقیقه ۶۶ تبدیل به گل نشد تا بازی با 

نتیجه دو بر صفر پیش برود.
طارمی دقیقه 8۳ هم روی پاس چیپ اوتاویو 
از پشت به داخل محوطه جریمه و شوت 
سرضرب و بغل پای تماشایی گل سوم را به 
ثمر رساند تا دوباره اختالف را به 

دو گل افزایش بدهد.
ــی در فــصــل ــمــ ــ ی ــر ــ ــی ک ــ ــل  عــ

ــق شـــده بــود   ۰۶-۲۰۰5 مــوف
ــرن مــونــیــخ  ــ ــای ــ ــا ب ــ ــراه ب ــمــ هــ
ــه در فــوتــبــال  ــ ــان ــ ــه دوگ بـ
ــت پــیــدا  ــ آلــــمــــان دســ
ــردار آزمـــون  کــنــد و ســ
ــز در فــصــل ۲۰- ــی ن
۲۰۱۹ تــوانــســت به 
قــهــرمــانــی در لیگ 
بــرتــر، جــام حذفی و 
ــاپ روســیــه  ســوپــر کـ
بــرســد و حــاال مهدی 
ــی تـــبـــدیـــل بــه  ــ ــارم طــ
سومین بازیکن ایرانی 
ــا  تــاریــخ شــد کــه در اروپ
ــن افــتــخــار را تجربه  ایـ
کرده و دوگانه را می گیرد.

سال رویایی پورتو با گل های ستاره ایرانی

مهدی طارمی دست نیافتنی شد!
حمیدرضاعرب   سرپرست تیم استقالل 
امیدوار است این تیم در دو بازی باقیمانده 
نیز به برتری برسد و باالترین امتیاز ممکن 
را بگیرد. طاهری درایــن باره می گوید:»ما از 
ابتدای لیگ شکست نخوردیم و می خواهیم 
آمار نباختن را تا پایان فصل حفظ کنیم. دو 
بازی دیگر مانده و استقالل قابلیت رسیدن 
به ایــن مهم را دارد. البته هــدف ما پیروزی 
در دو بــازی آتی است تا با بیشترین امتیاز 
ممکن بتوانیم به جام قهرمانی برسیم. اگر 
۶ امتیاز از دو بازی آینده بگیریم ۷۰ امتیازی 
خواهیم شد که ایــن در تاریخ استقالل در 

لیگ برتر بی سابقه است. امیدوارم بعد 
از مسجل شدن قهرمانی بتوانیم برخی 
رکوردهایمان را ارتقا بدهیم«. طاهری 

دربــاره ناصرحجازی که سالگرد 
ــن روزهـــــا بـــه یک  ــ او ای

ســـوژه داغ میان 
استقاللی ها 

ــل  ــ ــدیـ ــ ــبـ ــ تـ
شـــــــــــــــده، 
توضیحاتی 

 مـــــــی دهـــــــد:
ــان سه  ــــشــ ــا ای ــ » ب

قهرمانی را در خارج از ایران 
و درتیم محمدان بنگالدش 
تجربه کــردم. ناصر انسان 

صــاف و صادقی بــود که از کــار کنارش لذت 
می بردم. رفتن او را باور نــدارم. حجازی مرد 
بزرگی است و یادش درخاطرات ما همیشه 
زنده اســت«. از طاهری دربــاره اینکه چرا در 
مراسم سالگردناصرخان حضور نداشت، 
توضیح خواستیم که او گفت:» دلیلش این 
بود که ما را در جریان قرار ندادند، اما ما برنامه 
خاصی برای ناصرخان و منصورخان داریم و 
می خواهیم پس از دریافت جام قهرمانی لیگ 
برتر به سرمزار این دو عزیز در قطعه نام آوران 
برویم و جام را به این دو بزرگوار اهدا کنیم. 
ایــن برنامه کلی ماست و امــیــدوارم بتوانیم 
با این اقدام یاد ناصرخان را دوباره 
زنده کنیم. البته یاد او همیشه در 
ذهن ما زنده است«. طاهری درباره 
اینکه باشگاه برای روز قهرمانی چه 
برنامه ای دارد، این توضیحات 
را داد:» بــرای روزقهرمانی 
از پیشکسوتان استقالل 
دعـــــــوت مـــی کـــنـــیـــم بــه 
ــاه بیایند.  ــگـ ورزشـ
البته نیاز به دعوت 
رسمی نیست و 
در چــنــیــن روزی 
همه استقاللی ها 
ــگــــاه  بـــایـــد در ورزشــ

حاضر شوند«.

ورزش7

سرپرست استقالل در گفت وگو با قدس:

قهرمانی را به حجازی و پورحیدری تقدیم می کنیم



   گسترش ناتو 
به نفع ترکیه 
نیست  
رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه 
در واکنش به قصد 
فنالند و سوئد 
برای پیوستن به 
ناتو تصریح کرد: 
آنکارا معتقد است 
سیاست گسترش 
ناتو بدون توجه به 
نگرانی های امنیتی 
نه برای ترکیه خوب 
است و نه برای 
ناتو. فنالند و سوئد 
۲۵ اردیبهشت ماه 
رسماً  درخواست 
خود برای عضویت 
در ناتو را ارائه 
دادند اما ترکیه و در 
ادامه کرواسی با آن 
مخالفت کردند.

اخبار

بدون تیتر

نماینده سابق کنگره پیش بینی کرد

اوکراین، افغانستان دوم آمریکا
یک نماینده سابق کنگره آمریکا با اشاره به فقدان 
راهبرد مشخص از سوی واشنگتن در تحوالت 
اوکراین، درباره گرفتار شدن به سرنوشت عراق و 
افغانستان هشدار داد. به گــزارش پرس تی وی، 
»تولسی گابارد« در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز 
تأکید کرد: متأسفانه دولت جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا، در موضوع تعیین راهبرد مشخص در 

تحوالت اوکراین شکست خورده است.

 رهبر شیعیان تاجیکستان
به شهادت رسید

منابع خبری گزارش دادنــد: »محمد باقر محمد 
باقروف« رهبر شیعیان تاجیکستان و از سران 
شیعه در منطقه بدخشان در جریان یک عملیات 
ویـــژه امنیتی در شهر خـــاروق تاجیکستان به 
شهادت رسید. گفتنی اســت، شهر خــاروق در 
چند هفته گذشته شاهد اعتراض شهروندان برای 
برکناری فرماندار این شهر بوده است، اما نیروهای 
دولتی با سرکوب معترضان، ده ها نفر را کشته و 
زخمی کردند. هنوز منابع رسمی تاجیکستان 
به این خبر واکنشی نداشته و مشخص نیست 
شهادت رهبر شیعیان تاجیکستان به طور دقیق 

توسط چه کسانی صورت گرفته است.

   در ادامه تالش های دولت جو بایدن برای برطرف 

کــردن بحران کمبود شیرخشک، رسانه ها خبر 
ــد هواپیمای نظامی ایــن کشور نخستین  دادنـ

محموله شیرخشک را از آلمان وارد آمریکا کرد.
  کریستوفر استیل، رئیس پیشین و جنجالی 

ســازمــان اطالعاتی  ام.آی.۶ انگلیس ادعــا کرد 
والدیمیر پوتین توسط پزشکان احاطه شده و در 

نهایت سال ۲۰۲۳ در آسایشگاه خواهد بود.
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جهان

مهـدی خالـدی در حالی 
کـه دهکـده کوچـک جهانـی 
از تأثیرات آتش افـروزی غرب 
و به ویـژه ایـاالت متحـده در 
بحـران اوکرایـن هنـوز در رنـج 
اسـت، رئیس جمهور آمریکا 
کـه بـه کشـورهای متحـدش در آسـیای شـرقی 
سـفر کـرده، ایـن بـار شمشـیر را از رو بـرای چیـن 
بسـته و اژدهـای زرد را بـه برخـورد نظامـی تهدید 
کرد. جـو بایدن تـور آسـیایی خـود را از روز جمعه 
و بـا سـفر بـه سـئول پایتخـت کـره جنوبـی آغـاز 
کـرد. وی سـپس بـه ژاپـن رفـت و در ادامـه هـم 
بـه هنـد و اسـترالیا سـفر خواهـد کـرد. کلیـات 
سـفر رئیس جمهـور آمریـکا بـه شـکل دهی و 
چینش سیاسـت خارجـی ایـن کشـور در مقابل 
چیـن بـاز می گـردد؛ موضوعـی کـه در سـخنان 
و رجزخوانی هـای بایـدن هـم کامـالً آشـکار بـود. 

رجزخوانی »جو خوابالو« ◾
در ایــن راســتا جــو بایــدن روز گذشــته در 
 کنفرانــس خبــری مشــترک بــا »فومیــو کیشــیدا« 
کــه تجربــه  ژاپــن، کشــوری  نخســت وزیــر 
اســتفاده وحشــیانه یانکی هــا از بمــب اتــم علیــه 
شــهروندانش در طــول جنــگ جهانــی دوم را 
در پرونــده دارد، در موضعــی جنگ طلبانــه بــه 
صراحــت اعــالم کــرد ایاالت متحــده بــرای دخالت 
نظامــی در صــورت وقــوع حملــه ای بــه تایــوان 
آمادگــی دارد. وی بــا ادعــای اینکــه آمریــکا بــه 
سیاســت »چین واحد« متعهــد اســت، در ادامه 
مدعــی شــد دولــت پکــن در حــال بازی کــردن بــا 
آتش درخصوص تایوان اســت. اما تنها ســاعاتی 
بعــد ایــن رجزخوانــی »جــو خوابالــو«، یــک مقــام 
کاخ ســفید در گفت وگــو بــا روزنامــه انگلیســی 
»دیلی میــل«، در توجیــه ایــن اظهــارات اعــالم کرد 
هیچ  تغییری در سیاســت ایاالت متحده در قبال 
تایــوان بــه وجــود نیامــده و این کشــور همچنــان به 

سیاســت چیــن واحــد پایبنــد اســت.
این توجیه نتوانسـت از عصبانیت پکن بکاهد. 
در ایـن راسـتا سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن در 

واکنشـی تنـد بـه سـخنان بایـدن تصریـح کـرد 
هیچ کـس نبایـد عـزم راسـخ چیـن در دفـاع از 
حاکمیت و تمامیت سـرزمینی اش را دسـت کم 
بگیـرد. »وانـگ ئـی« همچنیـن گفـت: »حقایـق 
ثابت خواهد کرد که راهبرد آمریکا با عنوان هند 
و اقیانـوس آرام )IPEF( اساسـاً اسـتراتژی ایجـاد 
اختالف، ایجاد تقابل و تضعیف صلح در جهت 
هژمونـی ایـن کشـور اسـت، مهـم نیسـت ایـن 
راهبرد چگونه ارائه شـود، در نهایت با شکسـت 

مواجـه خواهـد شـد.«
پکن، تایوان را بخشی از سـرزمین چین می داند 
و تحـرکات آمریـکا و فـروش سـالح بـه تایـوان را 
نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست »چین 
واحـد« ارزیابـی می کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
بـه تازگـی دولـت آمریـکا الیحـه بودجـه نظامـی 
خـود را امضـا کـرد کـه بخـش چشـم گیری از آن 
به مقابله با چیـن و حمایـت از تایوان تخصیص 

داده شـده اسـت.

ترامپ زدایی از سیاست خارجی آمریکا ◾
اما یک تحلیلگر مسـائل آمریـکا در گفـت و گو با 
قـدس در مورد اهداف تور سـفر آسیاسـی بایدن، 

ترامپ زدایـی از سیاسـت خارجـی شـرقی ایاالت 
متحـده را از اهـداف مهـم آن می دانـد. دکتـر 
علیرضـا رضاخـواه در ایـن بـاره معتقـد اسـت در 
ایـن دوره یـک بی اعتمـادی جـدی و گسـترده 
در مـورد حمایـت آمریـکا از متحـدان شـرقی 
شـکل گرفته کـه محصـول نـوع حاکمیـت دولت 
پیشـین بـود. بـر ایـن اسـاس ژاپـن، کـره جنوبـی و 
دیگر متحدان واشـنگتن تصور می کردند برنامه 
آمریکا عدم حمایـت از آن هاسـت. بنابراین پیام 
سـفر بایدن ایجاد یک تغییر جدی در سیاسـت 
خارجی آمریکا نسبت به شرق آسیا و همچنین 
ترامپ زدایی از سیاسـت خارجی بایدن نسـبت 
بـه ایـن منطقـه اسـت. رضاخـواه ادامـه می دهد: 
برخـی هـم معتقـد هسـتند بایـدن بـا ایـن گام 
می خواهد نشان دهد اجازه نمی دهد اتفاقی که 
در موضـوع اوکراین و حمله روسـیه به این کشـور 
تجربـه شـد تکـرار شـده و بـه نوعـی پیشدسـتی 
کـرده و خط قرمـز در موضـوع تایـوان مقابل چین 
ترسـیم کنـد. وی تصریـح کـرد: در نهایـت اینکـه 
نباید یادمان برود واشنگتن در زمان باراک اوباما 
چیـن را بـه عنـوان بزرگ تریـن تهدیـدی امنیـت 
ایـاالت متحـده دسـته بندی کـرد و تالش هـا بـرای 

محـدود کـردن اژدهـای زرد هـر وقـت دموکرات هـا 
در رأس قـدرت بودنـد ادامـه داشـته و اکنـون در 
مـورد جوبایـدن بـه عنـوان میراثـدار اوبامـا هـم 
در حـال تجربـه شـدن اسـت. نفـوذ و گسـترش 
قـدرت پکـن در منطقـه آسیا-اقیانوسـیه کـه در 
سیاسـت جدیـد کاخ سـفید ایندوپاسـیفیک 
خوانـده می شـود، بـه مـذاق غربی هـا و در رأس 
آن هـا آمریـکا بـه هیـچ وجـه خـوش نمـی آیـد. 
واشـنگتن در راسـتای سیاسـت یادشـده سـعی 
دارد از طـرق مختلـف هماننـد تحریـک مناطـق 
جدایی طلـب در چیـن، حضـور نظامی گسـترده 
در منطقه، ایجاد معاهدات و قراردادهای نظامی 
بـا کشـورهای منطقـه و... قـدرت روزافـزون پکـن 
را بـه چالـش بکشـد. الزم بـه ذکـر اسـت ائتـالف 
نظامـی »کـوآد« نیـز در راسـتای سیاسـت های 
واحـد  موضعـی  اتخـاذ  منظـور  بـه   آمریـکا 

در برابر چین ایجاد شده است.
در نهایـت رئیـس جمهـور آمریـکا با ایـن حرکت 
رهبـری  جایـگاه  تثبیـت  ضمـن  می خواهـد 
کشـورش، مسـئولیت پذیـر بـودن خـود در قبـال 
متحدانـش را نیز ثابـت کـرده و منافـع اقتصادی 

ایـاالت متحـده را تأمیـن کنـد. 

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت محمدرضا آقاسی، شاعر انقالب
محمدرضا آقاسی شاعر آئینی ایرانی بود. عمده اشعار 

وی متعلق به سال های ۶۸ به بعد است. از وی مثنوی 
های شورانگیزی در خصوص حال و هوای جبهه و 

اهل بیت با قرائتی حماسی بر جای مانده است.  آقاسی  
سوم خرداد ۸۴ در سن  ۴۶  سالگی  به علت عارضه قلبی 

درگذشت. رهبر معظم انقالب با صدور پیام تسلیتی 
فرمودند: این حادثه ضایعه ای برای هنر و ادبیات متعهد 

کشور و به ویژه شعر مذهبی و انقالب به شمار می رود.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/11

اذان مغرب

20/30

غروب خورشيد

20/09
 نیمه شب شرعی

00/10
طلوع فردا

5/53

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/36

اذان مغرب

19/59

غروب خورشيد

19/38
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/19
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نگاهی به پشت صحنه تور »بایدن« نگاهی به پشت صحنه تور »بایدن« در شرق آسیادر شرق آسیا

 چینش  چینش 
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آگهی مناقصه

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 در نظر دارد

خری�د نص�ب و راه اندازی یک دس�تگاه دی�زل ژنرات�ور در یکی از پروژه ه�ای خود در 
شهرستان مشهد را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان 
حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند تا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه به نشانی: مشهد- میدان استقالل- بین آزادی37 و39 پالک 21 مراجعه و یا با 

شماره تلفن36073535-051 داخلی 112 تماس حاصل نمایند.

40
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99

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت احداث پروژه مسکونی در شهر مشهد مقدس
بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی، در نظر دارد نس�بت به انعقاد قرارداد مش�ارکت در احداث پروژه مس�کونی  در 

زمینی به مس�احت کل تقریبی 909 )نهصد و نه( مترمربع واقع در خیابان کوثر یک، با س�رمایه گذار واجد صالحیت که از توانمندی فنی و 
مالی مناسبی برخوردار می باشند اقدام نماید. در این پروژه زمین و پروانه موجود بعنوان آورده آستان قدس رضوی و کلیه هزینه های 
مرتبط با تامین اجتماعی و نظام مهندس�ی و کلیه پیگیری های مربوط به اخذ تاییدیه نقش�ه ها، هزینه های طراحی و س�اخت بعهده شریک 

خواهد بود.
سهم الشرکه آستان قدس رضوی از عرصه و اعیان در این پروژه حداقل 50 درصد می باشد.

از سرمایه گذاران محترم دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1401/03/16 
جه�ت دریافت مدارک و مس�تندات فراخوان به آدرس مش�هد مق�دس، بلوار خیام جنوبی، بی�ن خیام جنوب�ی 33 و35، بنیاد بهره وری 

موقوفات آستان قدس رضوی، مدیریت مشارکت ها و سرمایه گذاری یا به نشانی اینترنتی    www.investment.epf.ir مراجعه نمایند. 
ضمن�ا متقاضی�ان عالقمند می توانند درخواس�ت کتبی و مس�تندات مربوط�ه را تا پایان وقت اداری روز  ش�نبه م�ورخ 1401/03/16 ، به 

دبیرخانه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به آدرس مذکور ارسال نمایند.
در صورت نیاز جهت اطالع و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 37619008-051 و یا 37644966-051 تماس حاصل فرمایند.

آدرسموضوع پروژهزیربنای تقریبیمساحت عرصه

خیابان کوثر – کوثر یکمسکونی5300 متر مربع909.72 متر مربع
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده(
 خرید فرش سجاده ای )نوبت اول(

اداره کل نوسازی ،  توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران 

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر داد
با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای خرید فرش س�جاده ای از محل طرح های تملک دارایی های 
س�رمایه ای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نمایید. لذا از کلیه شرکت های واجد ش�رایط و تولید وتامین کنندگان ذیصالح که امکانات الزم و 
صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد 
جهت دریافت اسناد مناقصه  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اس�ناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورد )ریال(عنوان كاالردیف
مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1
خرید فرش سجاده ای )تجهیزات آموزشی و کمک 

30,000,000,0001,500,000,000آموزشی مدارس و هنرستان(
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1401/03/03 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ  1401/03/04 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/03/05

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخ  1401/03/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/21

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس   دستگاه مناقصه گذار:آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 

کد پستی: 4815884933   تلفن واحد قراردادها: 01133360568
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
تهی�ه و تحویل و نصب و راه اندازی یکدس�تگاه آسانس�ور 16 نفره پاناروم�ا دو در تونلی از نوع 

کشش�ی بدون موتورخانه، دو توقفه گیرلس 2 به 1 و دو دس�تگاه آسانس�ور 13 نفره) مس�افربر باربر( دو توقفه گیرلس 2 به 1 از 
نوع کششی بدون موتورخانه، به صورت دوبلکسی جهت حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی خریداری 
نماید،  لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1401/03/07  ضمن  مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها 

و مناقصات به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن 31305243-051(  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
ارائه کلیه خدمات مربوط به تامین نیروی انس�انی) ش�امل هفت نفر( اس�تاد کار فنی جهت اجرای عملیات 

س�اخت و نصب انواع کانال گالوانیزه هوا جهت کارگاه کانال س�ازی مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع( به مدت یک سال شمسی را از 
طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط) صرفًا پیمانکاران حقوقی مجاز به شرکت می باشند( لذا متقاضیان  می توانند تا پایان 
وقت اداری روز دوش�نبه مورخ1401/03/09 ضمن مراجعه ب�ه آدرس اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن : 31305243-

32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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      آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(
شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید .

   شماره مناقصه:  1401/022
موضوع مناقصه : خرید فیلتر المنت 5 میکرون  

مبلغ تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه( : به میزان : 1،750،000،000 ریال
نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه(  : ضمانتنامه بانکی 

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران : 1401/03/11
آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 1401/03/22

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی و پاکات الف: 1401/03/23
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی : 1401/03/30
تاریخ گشایش پاکات مالی "ج" : 1401/04/06

 www.setadiran.ir   : آدرس دریافت اسناد الکترونیك
آدرس پس��تی مناقصه گذار : ایالم / شهرس��تان چوار / صندوق پس��تی 144-69361 / کدپس��تی 6937170110 /دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس 

حاصل فرمایند.                                                                                    شناسه آگهی 1319351
   روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

شركت ملی گاز ایران   
شرکت  پاالیش گاز ایالم  
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